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      Od naszej korespondentki z 

Australii otrzymaliśmy zdjęcie z 
informacją: Nowa pani konsul Mo-
nika Kończyk z liderem zespołu 
Adamam Simonse. Specjalnie przy-

leciała z Sydney do Melbourne. 

      A na stronie internetowej: 

https://dziennikbaltycki.pl/monika-

konczyk-pomorska-kurator-oswiaty

-zostala-konsulem-generalnym-rp-

w-sydney-i-odlatuje-na-4-lata-do-

australii/ar/c1-14378015   można 

przeczytać, cyt.: „ 

„Monika Kończyk, Pomorska Kura-
tor Oświaty, została konsulem ge-
neralnym RP w Sydney i odlatuje 

na 4 lata do Australii (…). 
      We wtorek 27 sierpnia dr Moni-

ka Kończyk jest ostatni dzień w 

pracy, a już w piątek 30 sierpnia 
rozpocznie nowy rozdział w Austra-
lii.” 

 

      Natomiast na nieco wcześniej-
szej stronie internetowej: https://

radiogdansk.pl/wiadomosci/

item/96944-z-kuratorium-do-

dyplomacji-w-australii-monika-

konczyk-kandydatka-na-konsula-

generalnego-rp-w-sydney/96944-z-

kuratorium-do-dyplomacji-w-

australii-monika-konczyk-

kandydatka-na-konsula-generalnego

-rp-w-sydneyj  jest wpisane, cyt.: 

„Pomorska Kurator Oświaty Moni-
ka Kończyk jest kandydatką na 
konsula generalnego Rzeczypospo-

litej Polskiej w Sydney. (…).  
      Monika Kończyk jest Pomor-
skim Kuratorem Oświaty od kwiet-
nia 2016 roku. Wcześniej była za-

stępcą przewodniczącego Sekreta-
riatu Nauki Oświaty NSZZ Solidar-
ność, a także uczyła języka angiel-
skiego w III Liceum Ogólnokształ-
cącym w Gdyni.”  

Red. 
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      W  dziejach  ludzkości  stałym 
zagrożeniem  były  klęski  głodu, 
powodowane przez warunki klima-

tyczne,  konflikty  społeczne  lub 
sporadyczne  incydenty  geologicz-

ne. W tym miejscu należy wspo-
mnieć  wydarzenia  z  początku 
XVIII wieku związane z wybucha-
mi wulkanów na gorze Fuji w Japo-
nii i Wezuwiusza we Włoszech. 
      Zaciemnienie nieba z powodu 

unoszących się w powietrzu pyłów 
spowodowało  znaczne  obniżenie 
temperatur na ziemi, a w konse-

kwencji nastąpił okres nieurodzaju, 

głodu i epidemii. Ale na tym się 
jeszcze  nie  skończyło,  gdyż  w 
czerwcu 1783 r. w wyniku erupcji 

wulkanu Laki na Islandii w blisko-

ści  miasta  Kirkjubaejarklaustur, 
trwającego 50 dni. Temperatury na 
ziemi były tak niskie, że zima prze-
ciągnęła się do wiosny 1784 r. i 
trwała przez lato. Z głodu, zimna i 
fluorozy padło 80% pogłowia zwie-
rząt oraz zmarło 20% ludności w 
Europie.   

      Wulkan  Laki  miał  wielki 
wpływ na  sytuację gospodarczą i 
społeczną,  gdyż  zainaugurował 
szereg  rewolt  i  prawdopodobnie 

przyczynił się do wybuchu rewolu-
cji francuskiej w 1789, stąd jego 
nazwa „wulkan rewolucji”. Jedno-
czesny wybuch wulkanu Asama w 

Japonii pogorszył sytuację wyrzu-
cając do stratosfery ogromną ilość 
materiałów  wulkanicznych.  Incy-
denty te ochłodziły klimat na pół-
nocnej półkuli na wiele lat.  
      Na początku XIX wieku podob-
na sytuacja powtórzyła się po wy-
buchu wulkanu Tambora w dzisiej-

szej  Indonezji.  Zaś rok 1816 na-
zwano „rokiem bez lata”.  
      Aby uniezależnić się od kapry-
sów natury już w XIX wieku rozpo-

Ciąg dalszy ze s.1 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

Jardins Pour Tous 

Lista warzyw i owoców gotowych 
do zbioru, oraz ich ceny. 
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Tabliczka wskazująca kierunek do grządek kwiatowych. 

Zagon z arbuzami. 



  Nr 11 (87)  Wieści Światowe 01 listopada 2019 r.             czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl             str. 5 

Zagony z pomidorami. 



str. 6              czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl              Nr 11 (87)  Wieści Światowe 01 listopada 2019 r.                                        

Późna odmiana truskawek. 
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Pora zbierać jabłka - wejście do ogrodu  w Coubert. 
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częto badania naukowe, które do-
prowadziły  do  wyprodukowania 
pierwszych nawozów sztucznych. 
http://

wybor-

cza.pl/1,75400,17770561,200_lat_t

emu_wybuchl_wulkan__ktory_prz

yslonil_Slonce.html?

disableRedirects=true 

      W czasach nam bliższych, bo 
po II wojnie światowej, celem wye-
liminowania problemu głodu i nie-
dożywienia, w wielu krajach poło-
żono wielki nacisk na rozwój rol-
nictwa z wykorzystaniem nawozów 
sztucznych, zwłaszcza że przemysł 
chemiczny był w pełnym rozkwicie 
poczynając od okresu I wojny świa-
towej, kiedy to dla potrzeb wojska 

zaczęto wykorzystywać substancje 
chemiczne.  

      Dziś  już  wiadomo,  że  wybór 
powszechnej  chemizacji  rolnictwa 

doprowadził do wielkich szkód w 

środowisku naturalnym i wiąże się 
z  koniecznością  systematycznego 
zwiększania  dawek  nawozów 
sztucznych oraz środków ochrony 
roślin, będących na domiar złego 
zazwyczaj produktami ropopochod-

nymi,  wyczerpującymi  nieodna-
wialne zasoby naturalne. 

      Mała grupa wizjonerów posta-
nowiła przeciwstawić się  tej  ten-
dencji.  W latch 70-80.  ubiegłego 
wieku powstały pierwsze gospodar-
stwa ekologiczne oraz  ogrody zało-
żone przez zaledwie pięciu ogrod-
ników  na  zasadach  zgrupowania 
ekonomicznego GIE (Groupement 

d’Intêret Economique). Pierwsze z 
nich otworzono w 1985 r., a dziś 
jest ich 32., w tym 10 w regionie 

paryskim i 22. na prowincji (dane z 

2015 r.). 

      Tak zwane Jardins Pour Tous, 

czyli ogrody dla wszystkich obec-

nie nosza nazwe „Chapeau de Pail-

le” (Słomiany Kapelusz), zatrudnia-
jąc na stałe 140 osób i sezonowo 
ponad 200 osób. Odwiedza je rocz-
nie około 2 500 000 klientów. Za-
praszane są też chętnie wycieczki 
szkolne.  Ogrody  dla  wszystkich 

mogą zrobić duże wrażenie, gdyż 
obejmują rozległe tereny, poczyna-
jąc od 10 hektarów, a wiele z nich 
ma powierzchnie ponad 30 hekta-

rów. 
      Organizacja pracy i sprzedaży 
w  systemie  „Chapeau  de  Paille” 
polega na uprawie warzyw i owo-

ców prowadzonej przez właścicieli 
ogrodów, zaś produkty zbierane są 
przez samych klientów na zasadzie 
samo-obsługi. Ceny produktów są 
bardzo korzystne, a nawet obniżane 
przy zakupie większej ilości towa-
ru. A jest w czym wybierać: upra-
wia się 50 różnych gatunków wa-

Zagroda ze zwierzętami. 

Ciąg dalszy s. 54 
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      Publikacja książki pt. 
Haptenowe (antygenowe) 

działania organizmów – 

przyczyna wielu zjawisk i 

chorób, autorstwa p.Jerzego 

Grzeszczuka eksperta inżyniera 
haptenologa z Goleniowa wywołała 
duże zainteresowanie czytelników i 
pytania m.in. : Czy z publikacją 
ostatniego odcinak książki 
przestaniemy zajmować się 
haptenami. 

      Otóż, z przyjemnością 
informujemy, że p.Jerzy 
Grzeszczuk ekspert inżynier 
haptenolog z Goleniowa wyraził 
zgodę na publikację w odcinkach 
kolejnej książki swego atorstwa 
pod tytułem: Haptenologia, autor 
Jerzy Grzeszczuk, wydawca 

Instytut Haptenologii, wydanie 

drugie uzupełnione, rok 2004. 
 

      <(…) W roku 1996 z literatury 
naukowej [17] dowiedziałem się o 
haptenach i przeciwciałach układu 
Lewis. Pomyślałem sobie, że wy-
mienione hapteny i przeciwciała 
także mogą brać udział w wytwa-
rzaniu chorób haptenowych, dla-

tego napisałem o tym w moich pra-
cach [3, 5]. 

      Hapteny Lewis, a mianowicie 

Lea  i/ albo Leb są zawarte w pły-
nach ustrojowych u 94% Europej-

czyków. Przeciwciała anty-Lewis, 

czyli anty-Lea i anty-Leb często 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

 

Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk 

haptenolog z Goleniowa 
cz.4 

 

      Jerzy Grzeszczuk, rok urodze-

nia 1939. Matura w 1957, Techni-

kum Budowy Maszyn w Elblągu. 
1957-60 pomocnik tokarza w Za-

kładach Mechanicznych im. Gen. 
Karola Świerczewskiego w Elblą-
gu. 1960-61 zasadnicza służba woj-
skowa. 1961-1963 nauka w Oficer-

skiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, 
tytuł pilota w stopniu podporuczni-
ka. 1972-75 studia zaoczne w Wyż-
szej Oficerskiej Szkole Lotniczej w 

Dęblinie, dyplom inżyniera - pilota. 

W roku 1983 zwolniony ze służby 
wojskowej w stopniu majora. 

      Od 1981 zainteresowania biolo-

gią molekularną. Autor dwóch wy-
nalazków (linijka z podziałkami 

krotności jednostek miary układu SI 
oraz podwozie do wózka dziecięce-
go przystosowanego do jazdy po 

schodach).  

      Udział w 24 konferencjach nau-

kowych w Polsce i za granicą. Au-
tor czterech  publikacji naukowych 

o toksycznym działaniu ludzi: 
  

1/ Rumyantsev S.N.; Grzeszczuk J.: 

"Nasilno mił nie budiesz"(w j. ro-
syjskim). Chimija i Żizń. Akademia 
Nauk ZSRR Moskwa. Styczeń 
1990. 1, strony: 34-37. 

  

2/ Rumyantsev S.N., Grzeszczuk J.: 

"Pathogenic Effects of the Hu-

man Chemical Biofield". Medical 

Fot: E. Pietruch 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8524190&dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8524190&dopt=Abstract
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(nie zawsze) występują u osób ma-
jących fenotyp erytrocytów Le (a-b

-).  Wymieniony fenotyp ma 6% 

ludzi zamieszkałych w Europie. 
Pomyślalem sobie, że skoro 94% 
ludności ma w płynach ustrojo-
wych hapteny, które mogą być cho-
robotwórcze dla 6% ludności, to 
wśród osób z chorobami autoim-
munizacyjnymi powinno być bar-
dzo dużo osób z fenotypem erytro-
cytów Le (a-b-). Postanowiłem 
sprawdzić, czy tak jest rzeczywi-
ście w przypadkach SM. W tym 
celu należało zdobyć próbki krwi i 
śliny od dużej ilości osób chorych 
na SM. W zdobywaniu krwi bardzo 

pomogła mi dr neurologii Joanna 
Woyciechowska, o której powinie-
nem napisać więcej. 

Wykłady 

dr Joanny Woyciechowskiej 
      Dr Joanna Woyciechowska jest 

neurologiem, mieszka i pracuje w 

USA i tam przez wiele lat brała 
udział w pracach badawczych nad 
interferonami, które miały leczyć 
SM, ale nie spełniły oczekiwań i 
okazały się bardzo drogie – 10 ty-

sięcy dolarów rocznie na jednego 
pacjenta, przy czym producenci 

zalecają brać interferony do końca 
życia. Wieloletnie badania interfe-
ronów wykazały, że nie zatrzymują 
postępowanie choroby, nie leczą, 
nie są lepsze od placebo, mają 
szkodliwe działanie uboczne, nie są 
warte stosowania i dlatego dr Joan-

na Woyciechowska jest przeciwna 

wydawaniu pieniędzy na leczenie 
interferonami – napisała o tym w 
liście otwartym do Ministra Zdro-
wia w Polsce. Negatywne opinie o 

interferonach potwierdza także 
wielu innych, niezależnych nau-
kowców, ale co innego mówią lu-
dzie, którzy zarabiają na sprzedaży 
interferonów. Reklama czyni cuda. 
Dr Joanna Woyciechowska powie-

działa, że nagroda Nobla powinna 
być przyznana firmom interferono-
wym za doskonałą organizację re-
klamy i osiągane wyniki w sprzeda-
ży interferonów. 
      Dr Joanna Woyciechowska była 
współzałożycielką Polskiego To-
warzystwa Stwardnienia Rozsiane-

go (PTSR) z siedzibą w Warsza-
wie, ale do Rady Naukowej PTSR 

jej nie wybrano. Wiem z dokumen-

tów opublikowanych w internecie, 
że obecna Rada Naukowa PTSR 
jest zdominowana przez zwolenni-

ków stosowania interferonów w 
leczeniu chorych na SM. Osoby te 

wywierają stałą presję na kolejnych 
ministrów zdrowia, żeby ze skrom-
nego budżetu przeznaczonego na 
ochronę zdrowia kupić interferony. 
      Zwykle raz w roku dr Joanna 

przylatuje z USA do Polski i w 

kilkunastu miastach przeprowadza 

wykłady dla osób zainteresowa-
nych problemami SM. Przekazuje 

słuchaczom rzetelną wiedzę, bo 
jako neurolog ma ogromne do-

świadczenie z pracy dla chorych na 
SM, uczestniczyła w wielu między-
narodowych konferencjach, czyta 

prace naukowe w języku angiel-
skim i publikuje swoje prace. Dr 

Joanna będąc w USA przeczytała 
moją hipotezę o przyczynie chorób 
autoimmunizacyjnych i SM, bardzo 

się zainteresowała i zaprosiła mnie 
na swoje wykłady w Polsce. Pierw-
szy raz spotkałem się z NIĄ w 
Gdańsku w roku 2000. Powiedzia-
ła, że moją hipotezę należy spraw-
dzić w badaniach przypadków 
stwardnienia rozsianego. Powie-

działem wtedy, że nie jestem leka-
rzem i mam trudności ze znalezie-
niem chorych na SM, którzy by 

chcieli dać krew do badań. Dr Joan-
na obiecała mi w tym pomóc. 
      W roku 2001 dr Joanna znowu 

przyleciała na wykłady do Polski. 
Przed przylotem zawiadomiła 
mnie, gdzie i kiedy będzie miała 
wykłady. Jeździłem na te wykłady 
do Kościerzyny, Gdańska, Gdyni i 
Wrocławia. Słuchaczami byli cho-
rzy na SM, ich opiekunowie i leka-

rze. Dr Joanna przekazywała im 
swoją wiedzę, a przed zakończe-
niem wykładu mówiła, że na sali 
jest Jerzy Grzeszczuk, który w an-
gielskim piśmie medycznym opu-
blikował swoją hipotezę o przyczy-
nie SM. Hipoteza jest genialna, ale 

wymaga sprawdzenia w badaniach. 

Dr Joanna zachęcała obecnych na 
sali chorych na SM i członków ich 
rodzin, aby dobrowolnie dali krew i 

ślinę do badań. Na sali były zwykle 
dwie pielęgniarki, które miały 
uprawnienia do pobierania krwi. 

Ochotnicy ustawiali się w kolejce, 
pielęgniarki pobierały krew i ślinę, 
a ja te skarby pakowałem do lo-
dówki i wiozłem do laboratorium. 
W ten sposób na wykładach dr Jo-
anny zdobyłem do badań krew i 
ślinę od około 100 osób. 

Wracam do tematu o SM 
      Oprócz dr Joanny Woycie-
chowskiej w zdobyciu krwi i śliny 
do badań bardzo pomogły mi kilka 

Hypotheses. Churchill Livingstone 

of Edinburgh, London, New York, 

Philadelphia, San Francisco, Syd-

ney and Toronto. 1995; 45, 1: 94-

98. 

  

3/ Grzeszczuk J.: "Lewis Antigens 

as a Possible Cause of Sudden 

Death of Previously Healthy 

Adults and Infants and of Diseas-

es and Phenomena Linked to Tis-

sue Ischemia". Medical Hypothe-

ses. Churchill Livingstone of Edin-

burgh, London, New York, Phila-

delphia, San Francisco, Sydney and 

Toronto. 1997; 49, 525-527.  

  

4/ Grzeszczuk J.: "A Possible Rea-

son for the 'Fatal Vision' of the 

Famous American Surgeon Jef-
frey MacDonald" w: Tymieniecka 

A.T. (redaktor): „The origins of 
life”. World Institute for Advanced 

Phenomenological Research and 

Learning. Kluwer Academic Pub-

lishers. Dordrecht, Boston, London. 

Analecta Husserliana LXVI, 349-

355. 2000. 

        

      Wymienione trzy prace [2, 3, 4] 

opublikowane były w języku angiel-
skim, bo naukowcy na całym świe-
cie porozumiewają się językiem 
angielskim. Dostęp do publikacji 
jest przez internet. 

      Poza tym, Jerzy Grzeszczuk 

wydał kilka książek w języku pol-
skim. Wszystkie są dostępne w Bi-
bliotece Narodowej w Warszawie 

oraz w bibliotekach uniwersytec-

kich.   

      Od roku 2002 prowadzi własny 
Instytut Haptenologii – pierwszy 

w świecie. 
(red.)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
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miesięcy wcześniej doktor med. 
Sabina Urbaniak, która jest preze-
sem Towarzystwa Stwardnienia 

Rozsianego w Krotoszynie, i mgr 

Urszula Dudko z Towarzystwa 

Stwardnienia Rozsianego w Olszty-

nie. W tym miejscu serdecznie 

dziękuję tym paniom. 
      W roku 2001 miałem przebada-
nych 79 osób chorych na SM. Oka-
zało się, że fenotyp erytrocytów Le 

(a-b-) miało 20 osób, co stanowi 
25,3% chorych na SM. Ten wynik 

(25,3%), w porównaniu do natural-
nej częstości (6%)  fenotypu Le(a-b

-), potwierdza moją hipotezę, że 
osoby mające fenotyp erytrocytów 
Le(a-b-) znajdują się w grupie bar-
dzo wysokiego zagrożenia stward-
nieniem rozsianym. 

      Wszystkim, którzy dali krew i 
ślinę do badań, wysłałem dokument 
z wynikiem badania. Do niektórych 
badanych osób jeździłem po raz 
drugi na omówienie wyniku bada-
nia. Informowałem, co może być 
przyczyną choroby, jak zatrzymać 
postępy choroby i uzyskać poprawę 
zdrowia. 

      Ludzkie losy są skomplikowa-
ne, każdy przypadek SM jest inny. 
Nie wszyscy mnie rozumieją, nie 
wszyscy mi wierzą, a ja ludzi nie 
zmuszam, aby mi wierzyli. Rozpo-

wszechniam wiedzę o przyczynie 
choroby, którą można leczyć przy-
czynowo, ale często pojawiają się 
konflikty we własnym sumieniu. 
Dla przykładu podam, że w czerw-
cu 2002 r. otrzymałem list od cho-
rej na SM kobiety, która z mężem 
była na wykładzie dr Joanny Woy-
ciechowskiej we Wrocławiu, dali 
mi krew i ślinę do badania, a ja ich 
zawiadomiłem o przyczynie choro-
by.   

      List pisany był drżącą ręką, bo 
taki rozdygotany charakter pisma 

jest częsty u osób z SM. Cytuje 
fragment tego listu: 

„Jestem od 1993 roku chora na 
stwardnienie rozsiane. Obecnie 

poruszam się na wózku. Rok temu 
byłam z mężem na wykładzie o 
stwardnieniu rozsianym i oboje 

oddaliśmy krew i ślinę do badań. 
Pana teoria oraz wyniki badań wy-
kazały, że ja mam przeciwciała 
anty-A i anty-B, a mój mąż jest 
wydzielaczem antygenów A i B. 

Taki układ sprzyja tego rodzaju 
chorobie i ją wywołuje. Trudno mi 
było się z tym pogodzić, dlatego 
przez jeden rok zwlekałam z odpi-
saniem na list, ale coraz bardziej się 
przekonuję, że ma Pan rację. Za-
chorowałam po urodzeniu dziecka. 
Mąż był ze mną zawsze i woził 
mnie wszędzie, gdzie możliwe, 
abym odzyskała zdrowie. Byłam 
bardzo spokojną osobą. Mąż, cho-
ciaż nie pije, to jednak życie z nim 
jest ciężkie. Ciągłe złości, wybuchy 
agresji nie tylko nie sprzyjają wy-
zdrowieniu, ale stanowią nieodpo-
wiednie podłoże w wychowaniu 
dziecka. Gdyby nie przekonania 

religijne, być może już dawno bym 
się rozwiodła. R.K. „ 

      Poznałem wiele osób, które 
były chore na SM, ale wyzdrowiały 
albo nastąpiła u nich wielka popra-
wa zdrowia. [...] 

Pełne wyzdrowienie z SM 
[Dopisek  redakcji: ten rozdział jest 
ciągiem dalszym rozdziału pt. 
„Pacjentka Profesora Drugiego” 
pochodzącego z książki 
„Haptenowe (antygenowe działania 
organizmów- przyczyna wielu zja-

wisk i chorób”, opublikowanego w 
„Wieściach Światowych” w lipcu 
2017]. 

[...] Minęło 10 lat, i przez ten czas 
nic nie wiedziałem o dalszych lo-
sach pani Z.Z. 26 stycznia 2004 r. 

zatelefonowałem do niej, ale nikt 
nie odebrał telefonu, dlatego na-
stępnego dnia pojechałem do niej i 
zapukałem do drzwi jej mieszkania, 
ale nikt mi nie otworzył. Wysze-
dłem przed budynek i zobaczyłem, 
że w jej mieszkaniu brak jest fira-
nek i mebli, co oznaczało, że tam 
nikt nie mieszka. Zapukałem do 
drzwi sąsiadów. „Po nitce do kłęb-
ka” dowiedziałem się nowy aktual-
ny numer telefonu do pani Z.Z. i 

zatelefonowałem do niej. Przypo-
mniałem jej o naszym spotkaniu 10 
lat wcześniej. Oto treść telefonicz-
nej rozmowy. 

Z.Z. – Pana dobrze pamiętam, ale 
po co pan do mnie telefonuje? 

- Chce się dowiedzieć, czy pani ma 
nadal stwardnienie rozsiane? 

Z.Z. – Ja nie mam zamiaru rozma-

wiać o tamtych sprawach. TO był 
koszmar. Teraz jestem zdrowa, 

pracuje, nic mi nie dolega. 

- A jak się czuje pani córka, która 
wtedy miała 4 lata. 
Z.Z. – Córka ma teraz 15 lat, jest 
zdrowa. Tylko dlaczego to pana 

interesuje? 

- Ja nadal badam przyczyny stward-

nienia rozsianego i od kilku lat wy-

konuje badania krwi i śliny. Wyniki 
tych badań umożliwiają profilakty-
kę i leczenie stwardnienia rozsiane-
go. 

Z.Z. – Ale ja nie potrzebuję od pana 
żadnych badań, bo ja już nie mam 
stwardnienia rozsianego. Ja chcę 
zapomnieć o tamtych koszmarnych 
wydarzeniach. Wyszłam powtórnie 
za mąż mam innego męża, mam 
synka i wszyscy w mojej rodzinie 

są zdrowi. 
- Mnie bardzo cieszy wiadomość o 
pani dobrym zdrowiu. Chciałbym 
dla pani wysłać moją książkę, w 
której opisałem przypadek pani 
choroby. 

Z.Z. – Ale ja wcale nie chcę czytać 
tej książki. Jeśli już koniecznie pan 
chce przysłać swoją książkę, to nie 
dla mnie, ale dla mojej mamy.  

 

Intuicyjnie czuł zagrożenie 
 

      Pewien  mężczyzna  chory  na 
SM prosił mnie, abym wykrył przy-
czynę jego choroby. W tym celu 
pojechałem do jego domu. Powie-
działem całej rodzinie o teoretycz-
nie możliwej przyczynie SM. Zapy-
tałem ich, czy nie boją się wiado-
mości o wynikach badania, bo mo-
że okazać się, że przyczyną choro-
by męża jest  toksyczne działanie 
haptenów, które są w ślinie, pocie i 
w  powietrzu  wydychanym  przez 

jego żonę i dzieci. Wtedy ten chory 
mężczyzna powiedział, że jego cho-
roba musi mieć jakąś przyczynę i 
dlatego  warto  wykonać  badania. 
Podobała mi się ta odpowiedź, bo 
do tej pory bardzo często spotyka-
łem chorych na SM i członków ich 
rodzin, którzy po zapoznaniu się z 
moją teorią o przyczynie SM, rezy-
gnowali z oddania krwi i śliny do 
badania. 

      Wezwano  pielęgniarkę,  która 
pobrała próbki krwi i śliny od tego 
chorego  na  SM  mężczyzny  oraz 
jego zdrowych dzieci  i  żony.  W 
laboratorium wykonałem testy tych 
próbek i listownie wysłałem doku-
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menty  z  wynikami  badań,  które 
wykazały, że organizmy żony i troj-
ga dzieci wydzielają hapteny mogą-
ce powodować chorobę tego męż-
czyzny. Po kilku dniach zatelefono-

wał do mnie ten chory na SM męż-
czyzna. Powiedział, że list ode mnie 
otrzymał i od kilku dni wszyscy w 
jego rodzinie wiedzą, że przyczyną 
jego choroby może być toksyczne 
działanie  haptenów  wydzielanych 
przez  organizm jego  żony.  Nato-
miast  hapteny  wydzielane  przez 

organizmy dzieci jemu nie szkodzą, 
bo dzieci mają osobne pokoje i całe 
mieszkanie  jest  dobrze  wietrzone. 

On i żona powinni spać w oddziel-
nych  sypialniach.  W  ten  sposób 
można  będzie  przerwać  postępy 
jego  choroby  i  uzyskać  poprawę 
zdrowia. 

      Wcześniej, zanim on poznał się 
z moją teorią o możliwości bioche-
micznego  oddziaływania  organi-
zmów ludzi, to on intuicyjnie wy-
czuwał zjawisko, że żona działa na 
niego chorobotwórczo, dlatego uni-
kał spania z żoną i mówił jej, że on 
woli  spać oddzielnie,  bo w nocy 
żona go kopie. Teraz, gdy on zna 
wyniki moich badań, to wierzy w 
nie i o przyczynie swojej choroby 

poinformował wszystkie osoby ze 
swojej  rodziny,  a  także  rodzinę 
swojej żony. 
 

Od autora: 
 

      Znam  wiele  innych  przypad-

ków, kiedy ludzie potrafią intuicyj-
nie wyczuwać zjawisko, że od naj-
bliższego członka rodziny emanuje 
jakaś groźna aura (broń chemiczna), 
i z tego powodu dochodzi do strasz-

nych nieporozumień. Zdarza się, że 
chory człowiek nie  wytrzymuje  i 
robi  potworną  awanturę...  Taki 
przypadek  opisała  doktor  Joanna 
Woyciechowska w swojej  książce 
„Sobie Moc” [22]. Pewna kobieta 
chora  na  SM  wyrzuciła  z  domu 
swego męża, zorganizowała opiekę 
nad  dziećmi,  a  następnie  zaczęła 
bardzo solidnie ćwiczyć, w efekcie 
powróciła jej sprawność rąk i nóg. 
Recenzent książki „Sobie Moc”, dr 
n. Med. Ryszard Pachecki napisał, 
że wyrzucanie z domu najbliższego 
członka rodziny nie należy do przy-
padków odosobnionych. 

 

Zagrzybiony dom 
 

      Nie  zawsze  hapteny  bliskiego 

człowieka doprowadzają do choro-
by. To było 11 stycznia 2004 roku. 
Pewna kobieta, która od wielu lat 
była chora na SM, zaprosiła mnie 
do swego domu, abym wykrył przy-
czynę jej choroby. Pojechałem do 
niej. Mieszkała w starym domu w 
lesie. Niektóre ściany są zagrzybio-
ne,  a  deski  podłogowe są zgniłe. 
Kobieta ma rzuty choroby w okresie 

zimowym i wtedy zwykle jest za-

bierana do szpitala, gdzie zdrowieje 

i po kilku tygodniach wraca do do-

mu. Latem utrzymuje się poprawa 
zdrowia, ale zimą ma nawroty cho-
roby. 

      Kobieta, jej mąż i syn dali mi 
próbki krwi i śliny do badania. Po 
wykonaniu testów w laboratorium 
stwierdziłem, że organizmy męża i 
syna nie wydzielają haptenów, które 
mogą być chorobotwórcze dla tej 
pani. Zawiadomiłem ich pisemnie o 
wyniku badania. W tym przypadku 

przyczyną choroby tej kobiety może 
być  toksyczne  działanie  grzybów 
pleśniowych, które są w domu. Za-
trzymać postępy choroby jest w tym 
przypadku  łatwo.  Należy  zerwać 
zagrzybione tynki i podłogi, zabez-
pieczyć dom przed grzybami ple-
śniowymi, wstawić nowe podłogi i 
na nowo otynkować ściany. Po kil-
ku miesiącach pojechałem raz jesz-
cze do tej rodziny. Dowiedziałem 
się, że wszyscy w rodzinie zrozu-
mieli, co może być przyczyną cho-
roby i kupili nowe deski na podłogi 
oraz  inne  materiały  budowlane  – 

będą remontować mieszkanie. Gdy 
ta kobieta dowiedziała się, co może 
być przyczyną jej choroby, to za-
częła unikać przebywania w zagrzy-
bionych pomieszczeniach. Czuje się 
dość dobrze i nie bierze żadnych 
lekarstw. 

 

      Warto  dodać,  że  w  Biblii 
(Księga Kapłańska 14, 34647) napi-
sano,  iż  budynek  mieszkalny  ma 
być wolny od wszelkich grzybów. 
Ewentualna  niemożność  usunięcia 
zagrzybienia decydowała o zburze-
niu domu. Kamienie domu, drewno 

i tynk należało usunąć poza miasto. 
Człowieka  śpiącego  w  domu  za-

grzybionym traktowano, do wieczo-

ra następnego dnia, jako nieczyste-
go, czyli chorego i unikano go. 

 

Hapteny na farmie drobiu 
 

      W roku 2001 badałem krew i 
ślinę od chorej na SM kobiety i od 
jej zdrowego męża. Wyniki badania 
wykluczyły podejrzenie, że mąż jest 
nieumyślnym sprawcą choroby żo-
ny. Pojechałem do tej rodziny. 
      Kobieta poruszała się na wózku 
albo z trudem chodziła za pomocą 
balkonika. W roku 1980 miała reu-
matoidalne  zapalenie  stawów.  W 
1994 roku zrobiono rezonans ma-

gnetyczny mózgu i rozpoznano SM. 
Bierze rozmaite leki. Trzy lata temu 

była jeszcze sprawna, chodziła sa-
modzielnie, ale przez rok brała in-
terferony  (kosztowały  52  tysiące 
złotych)  i  nastąpiło  pogorszenie 
zdrowia. 

      Mieszkają na farmie drobiu od 
19 lat. Dom duży, nowy, przylega 
do hali dla drobiu. Z jednej strony 

las, a z drugiej pola uprawne. Anty-

genów w środowisku  jest  bardzo 
dużo.   (...).> 

 

Cdn. 

 

Zgodę na przedruk 

wyraził autor książki: 
Jerzy Grzeszczuk 

ekspert inżynier 

haptenolog z Goleniowa. 

Przygotowali: 

E. Pietruch 

(Francja) 

R. Milewski 

(Polska)   

  

  

Od Redakcji: 

 

      Z przyjemnością informujemy 
zainteresowanych Czytelników, że 
kilka egzemplarzy książki HAPTE-
NOLOGIA, którą publikujemy w 
odcinkach, jest jeszcze u autora i 

można nabyć w formie wysyłkowej.  
Kontakt:  jerzygrzeszczuk@op.pl 

albo telefon +48 606 21 57 11. 

RED. 

https://poczta.wp.pl/k/
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      30 września 2019 r. zainauguro-
wano rozbudowę odcinka drogi 
krajowej DK94 Łańcut - Głuchów, 
stanowiącego obwodnicą Łańcuta. 
Rozpoczęła się także procedura 

przetargowa na realizację drogi 
ekspresowej S19 na odcinku Rze-

szów Południe – Babica. W uroczy-

stościach uczestniczył minister in-
frastruktury Andrzej Adamczyk. 

Rusza budowa 

obwodnicy Łańcuta 
       Wykonawcą obwodnicy Łań-
cuta, czyli rozbudowywanej DK94 

Łańcut - Głuchów, jest firma Budi-
mex SA. Zakończenie prac w ra-
mach inwestycji o wartości 116 mln 

Ciąg dalszy ze z s.1 

 

Nowe inwestycje drogowe 

na Podkarpaciu 
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zł zaplanowano na wrzesień 2021 r. 
      Województwo podkarpackie, 
podobnie jak każdy region naszego 
kraju, bardzo zyskuje dzięki ambit-
nym rządowym projektom. Budowa 
obwodnicy Łańcuta pozwoli 
zmniejszyć ruch samochodowy w 
tym mieście, co poprawi komfort 
życia mieszkańców oraz zwiększy 

poziom bezpieczeństwa - powie-

dział minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk. 

      Rozbudowa drogi krajowej nr 

94 realizowana jest w systemie 

„optymalizuj-projektuj-buduj”. Wy-
konawca zaprojektował i uzyskał 
wymagane prawem decyzje. Obec-

nie prowadzi roboty przygotowaw-

cze, głównie na odcinku DK94 w 
Głuchowie, gdzie trwa usuwanie 
drzew i krzewów oraz zdejmowanie 

warstwy humusu. Prowadzone jest 

rozpoznanie saperskie, środowisko-
we i archeologiczne. 

      Roboty będą polegały na wy-
mianie konstrukcji drogowej, a tam 

gdzie będzie to konieczne, na po-
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      Minister Infrastruktury zatwier-

dził do realizacji 9 programów in-
westycji i 2 aneksy do programów 
inwestycji dla zadań drogowych. 
Łączny koszt tych 11 zadań to po-
nad 400 mln zł. Są one związane z 
rozbudową odcinków dróg i 
wzmocnieniem ich nawierzchni do 

przenoszenia obciążeń o nacisku 
11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego po-
przez przebudowę skrzyżowań, 
budowę chodników i sygnalizacji 
świetlnej, budową przepustów i 
mostów na drogach krajowych, 
zabezpieczeniem przed nadmier-

nym hałasem komunikacyjnym 

oraz wyprowadzeniem nadmierne-

go ruchu drogowego z obszarów 
zabudowanych. 

Zadania te będą realizowane w wo-
jewództwach: mazowieckim, opol-
skim, śląskim, podkarpackim, pod-
laskim, warmińsko-mazurskim i 

zachodniopomorskim.  

WOJEWÓDZTWO MAZO-
WIECKIE 

      Rozbudowa ul. Wyszogrodz-

kiej w ciągu DK 62 na odc. od ul. 
Armii Krajowej do granicy m. 

Płocka.  
      Zadanie polega na rozbudowie 

odcinka drogi krajowej nr 62 w 

Płocku – ulicy Wyszogrodzkiej od 

ul. Armii Krajowej do granicy mia-

sta, w tym obejmuje poprawę para-
metrów technicznych do nośności 
11,5 t i poszerzenie jezdni o dodat-

kowy pas na odc. km 121+546 do 

km 123+612, dobudowę jezdni na 
odc. od km 120+276 do km 

121+546, przebudowę skrzyżowań, 
przebudowę obiektów inżynier-
skich, w tym mostu nad rzeką oraz 
przepustów, budowę zatok autobu-
sowych, lewoskrętu, ciągu pieszo-

rowerowego, budowę oświetlenia i 
kanału technologicznego, przebu-
dowę oświetlenia ulicznego, budo-
wę stacji ważenia pojazdów. Dłu-
gość odcinka planowanego do prze-
budowy to 3,336 km.  

      Okres realizacji: 2020-2024. 

 

Minister Infrastruktury skierował do realizacji 
11 inwestycji drogowych 

w siedmiu województwach 

szerzeniu korpusu drogowego. Pra-

ce będą prowadzone przy utrzyma-
niu ciągłości ruchu dwukierunko-
wego na DK94. 

Wykonawca przebuduje pięć skrzy-
żowań jednopoziomowych na ron-
da, a także wybuduje most drogo-

wy na rzece Sawa o długości 33 m, 
drogi dojazdowe i urządzenia infra-
struktury technicznej, ekrany aku-

styczne oraz wykona oznakowanie 

pionowe i poziome. Mając na uwa-
dze bezpieczeństwo uczestników 
ruchu, zwłaszcza tych najmniej 
chronionych, czyli pieszych i rowe-

rzystów, zaplanowano budowę 
obustronnych chodników i ciągów 
pieszo-rowerowych oraz zatok au-

tobusowych.  

Przetarg na S19 

Rzeszów Południe – Babica 
      Zadaniem wyłonionego w prze-
targu wykonawcy będzie zaprojek-
towanie i budowa drogi ekspreso-

wej S19 na odcinku węzeł Rzeszów 
Południe – Babica o długości ok. 
10,3 km. W ramach odcinka prze-

widuje się wykonanie obiektów 
inżynierskich, w tym tunelu o dłu-

gości ok. 2 km, 6 estakad, 2 wia-
duktów nad S19, 1 przejazdu go-
spodarczego, 1 wiaduktu kolejowe-

go oraz 3 przejść dla zwierząt. W 
ramach umowy zaprojektowany i 

wykonany zostanie także węzeł 
Babica. Droga będzie miała prze-
krój poprzeczny dwujezdniowy, po 
dwa pasy ruchu w każdym kierun-
ku. Umowę z wykonawcą General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad planuje podpisać w 
pierwszym kwartale 2020 roku, a 

realizacja inwestycji przewidziana 

jest na lata 2020-2025. 

      Via Carpatia to droga życia dla 
Polski wschodniej. Obecny rząd 
zapewnił finansowanie dla budowy 
całości tej drogi w naszym kraju. 
Podkarpacie zyskuje nowe szanse, 

nowe szanse otwierają się przed 
naszą częścią Europy - powiedział 
minister Andrzej Adamczyk. 

      Nowa droga poprawi komfort 

jazdy i warunki życia mieszkańców 
województwa podkarpackie-
go.  Dzięki budowie S19 zostanie 
wyprowadzony ruch tranzytowy z 

miejscowości w ciągu istniejącej 

DK19, który powoduje znaczną 
uciążliwość dla mieszkańców. 
Skróci się także czas przejazdu na 
osi północ-południe. 
Droga ekspresowa S19 Rzeszów 
Południe (Kielanówka) - Babica to 

cześć międzynarodowej trasy Via 
Carpatia. Obecnie na Podkarpaciu 

w realizacji jest 6 odcinków drogi 
ekspresowej S19 od granicy z wo-

jewództwem lubelskim do Sokoło-
wa Małopolskiego o łącznej długo-
ści 54,2 km. W przygotowaniu jest 
kolejne 85 km od w. Rzeszów Po-
łudnie do granicy państwa w Bar-
winku. Dla pierwszego odcinka, na 

realizację którego ogłoszono dziś 
przetarg, została już zatwierdzona 
koncepcja programowa. Na pozo-

stałych 4 odcinkach wykonawcy 
pracują nad rozwiązaniami projek-
towymi, przygotowując koncepcje 
programowe. 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

      Budowa ekranu akustycznego 

w ciągu DK 39 w m. Brzeg (ul. 
Włościańska). 
      Zadanie polega na wykonaniu 

zabezpieczeń akustycznych przed 
nadmiernym hałasem komunikacyj-
nym w Brzegu na odcinku 77 me-

trów wzdłuż ulicy Włościańskiej, 
która stanowi fragment drogi krajo-
wej nr 39.  

      Okres realizacji: 2020.  

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

      Rozbudowa DK 78 na odc. 

Przeczyce – Siewierz. 
      Inwestycja polega na rozbudo-

wie odcinka drogi krajowej nr 78 

Przeczyce – Siewierz o długości 
3,95 km (od km 98+585 do km 

102+532). Odcinek zostanie tech-

nicznie dostosowany do przenosze-

nia obciążeń 11,5 t/oś, a ponadto 
zaplanowano przebudowę skrzyżo-
wań, przebudowę i budowę zatok 
autobusowych, zjazdów, chodni-
ków i ciągów pieszo-rowerowych, 

wyposażenie odcinka w urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu 
(wygrodzenia dla pieszych, bariery 

energochłonne, oznakowanie pio-
nowe i poziome), oświetlenie dro-
gowe i sygnalizację ostrzegawczą, 
budowę mostu, a także pozostałej 
infrastruktury towarzyszącej, takiej 
jak kanał technologiczny, system 
odwodnienia, uzbrojenie terenu, 

urządzenia ochrony środowiska.  
     Okres realizacji: 2022. 

WOJEWÓDZTWO PODKAR-
PACKIE 

      Rozbudowa DK 9 w związku z 
budową mostu przez potok Koby-
le w m. Domaradz (aneks). 
      Zakres inwestycji obejmuje 

budowę mostu przez potok Kobyle 
w miejscowości Domaradz. Dłu-
gość mostu będzie wynosiła 164 
metry.  

      Okres realizacji: 2019-2020. 

       Budowa chodnika w ciągu 
DK 9 w m. Tarnowska Wola. 
      Zakres zadania obejmuje budo-

wę ciągu pieszego wzdłuż drogi 
krajowej nr 9 w miejscowości Tar-
nowska Wola o planowanej długo-
ści 1,8 km wraz z budową przejścia 
dla pieszych i instalacją oznakowa-
nia D-6 na wysięgniku. Inwestycja 
przyczyni się do zwiększenia bez-
pieczeństwa pieszych poruszają-
cych się wzdłuż drogi. 
      Okres realizacji: 2019-2020. 

      Budowa przepustu w ciągu 
DK 28 w m. Besko. 
      Zadanie polega na budowie 

przepustu wraz z dojazdami w cią-
gu drogi krajowej nr 28 w km od 

257+618 do km 257+718 w miej-

scowości Besko, a na czas jego 
realizacji zaplanowano budowę 
tymczasowego objazdu.  

      Okres realizacji: 2021. 

WOJEWÓDZTWO PODLA-
SKIE 

      Przebudowa DK 66 wraz z 

przebudową mostu przez rzekę 
Mień k/m Mień i budowa odwod-
nienia. 

Mapa inwestycji drogowych. 
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      Zadanie polega na przebudowie 

mostu na drodze krajowej nr 66 w 

km 41+313 oraz przebudowę dojaz-
dów od km 41+292 do km 41+364 
( 0,072 km) przez rzekę Mień w 
okolicy miejscowości o tej samej 
nazwie. Celem inwestycji jest do-

stosowanie obiektu do przenoszenia 

obciążeń odpowiadających klasie A 
wg. PN-85/S-10030 oraz do wyma-

gań aktualnie obowiązujących prze-
pisów w zakresie przekroju rucho-
wego, zapewniając bezpieczne wa-
runki i komfort dla uczestników 
ruchu drogowego.  

      Okres realizacji: 2019. 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃ-
SKO-MAZURSKIE 

      Przebudowa skrzyżowania 
DK 65 z DW 655 na rondo w m. 

Olecko (aneks). 
      Zadanie obejmuje przebudowę 
skrzyżowania drogi krajowej nr 65 
z drogą wojewódzką 655 
na skrzyżowanie typu rondo w 
miejscowości Olecko. W ramach 
inwestycji powstanie także chodnik 
o długości około 520 metrów, 
przejście dla pieszych, wybudowa-
ne lub przebudowane zostaną kana-
lizacja deszczowa, system odwod-

nienia drogi, kolidująca infrastruk-
tura, oświetlenie drogowe, wykona-
ne zostanie oznakowanie pionowe i 

poziome wraz z urządzeniami bez-

pieczeństwa ruchu drogowego. Za-
danie przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego z 
punktu widzenia kierowców i pie-
szych – aktualne rozwiązanie, ze 
względu na natężenie ruchu, unie-
możliwia bezpieczne włączanie się 
do ruchu z wlotów podporządkowa-
nych oraz bezpieczny przejazd.  

      Okres realizacji: 2021-2022. 

WOJEWÓDZTWO ZACHOD-
NIOPOMORSKIE 

      Budowa obwodnicy Człopy w 
ciągu DK 22. 
      Inwestycja polega na budowie 

nowego odcinka drogi krajowej nr 

22, stanowiącego obwodnicę miej-
scowości Człopa. Obejście będzie 
miało długość 1,7 km i będzie do-
stosowane do przenoszenia najwyż-
szych obciążeń 11,5 t/oś i docelowo 
zastąpi aktualny odcinek tej drogi 
przebiegający przez miejscowość. 
Ponadto powstaną trzy skrzyżowa-
nia oraz jeden most i dwa wiadukty. 

Dzięki realizacji zadania zmniejsze-
niu ulegnie ruch drogowy a tym 

samym poprawi się komfort miesz-
kańców.  
      Okres realizacji: 2023-2025. 

      Budowa obwodnicy Szwecji w 

ciągu DK 22. 
      Inwestycja polega na budowie 

nowego odcinka drogi krajowej nr 

22, stanowiącego obejście miejsco-

wości Szwecja. Obwodnica będzie 
miało długość około 3 km. Nowy 
odcinek będzie dostosowany tech-
nicznie do nośności 11,5 t i zastąpi 
aktualny odcinek tej drogi przebie-

gający przez miejscowość. Ponadto 
przebudowane zostaną trzy skrzy-
żowania oraz wybudowany będzie 
jeden most. Zadanie przyczyni się 
do wyprowadzenia nadmiernego 

ruchu drogowego z miejscowości.  
      Okres realizacji: 2023-2025. 

      Rozbudowa DK 22 Człopa - 

Wałcz wraz z budową obwodnicy 
Rusinowa. 
      Zadanie obejmuje rozbudowę 
drogi krajowej nr 22 od miejscowo-

ści Człopa do Wałcza o długości 24 
km. Przewiduje się wzmocnienie 
nawierzchni do wymaganej nośno-
ści 11,5 t, powstanie także ciąg 
pieszo – rowerowy na całym rozbu-
dowywanym odcinku oraz przebu-

dowane zostaną 3 skrzyżowania i 
wybudowane kolejne 3 na nowym 

śladzie drogi. Planowana obwodni-
ca Rusinowa przyczyni się do od-
ciążenia miejscowości od nadmier-
nego ruchu drogowego.  

      Okres realizacji: 2023-2025. 

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      Rada Ministrów przyjęła 
uchwałę nowelizującą Program 
Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014-2023 (z perspektywą do 2025 
r.), przedłożoną przez Ministra In-
frastruktury. Nakłady na inwestycje 
na sieci dróg krajowych, realizowa-
ne ze środków Krajowego Fundu-
szu Drogowego, zostaną zwiększo-
ne o 7 mld zł.  Fundusze te będą 
pochodzić z obligacji Skarbu Pań-
stwa, kredytów zaciągniętych 

w Europejskim Banku Inwestycyj-

nym oraz funduszy unijnych.  

  

      Realizacja Programu Budowy 

Dróg Krajowych idzie sprawnie. 
Wyrazem tego jest decyzja rządu o 
poszerzeniu zakresu finansowego 

programu drogowego o kolejne 

miliardy złotych, które zostaną 
przeznaczone na ważne dla miesz-
kańców Polski drogi. Otwieramy 
komunikacyjnie kolejne regiony 

naszego kraju. W ten sposób dbamy 

o zrównoważony rozwój Polski i 
walczymy z wykluczeniem komu-

nikacyjnym – powiedział minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk.  

  

      Dzięki przyjętym zmianom li-
mit finansowy inwestycji w ramach 

Programu Budowy Dróg Krajo-
wych zwiększył się do 142,2 mld 
zł. 
  

      Dodatkowe środki zostaną 
przeznaczone na: 

 

Więcej pieniędzy 

na drogi krajowe 
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1/. Budowę nowej drogi S12 od 
Lublina do Dorohuska na granicy 

z Ukrainą. 
2/. Rozpoczęcie budowy nowej 
drogi S8 na odc. Wrocław 
(Magnice) – Kłodzko. 
3/. Rozpoczęcie budowy nowej 
drogi S5 na odc. Sobótka (S8) – 

Bolków (S3). 
4/. Wydatki wynikające 
z aktualizacji nakładów finanso-

wych na wcześniej zaplanowane 
inwestycje.  

  

      Nowelizacja PBDK pozwoli na 

skierowanie do realizacji zadań, 
których wartość wzrosła względem 
wcześniejszych kosztorysów inwe-
storskich przedstawionych przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Dzięki decyzji 
rządu przyspieszone zostaną prace 

przygotowawcze do budowy: S5, 

S8 i S12. Przewiduje się, że budowa 
pierwszych odcinków tych tras roz-
pocznie się już w 2023 r.  
  

      To już kolejny wzrost wartości 
Programu Budowy Dróg Krajo-
wych. Wcześniej, w 2017 r. limit 
finansowy PBDK został zwiększo-
ny ze 107 mld zł do 135 mld zł. 
Pozwoliło to na zapewnienie finan-
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sowania dla wielu nowych inwesty-

cji, w tym międzynarodowej trasy 
Via Carpatia. 

  

      Ponadto Rada Ministrów przy-
jęła nowelizację rozporządzenia w 
sprawie sieci autostrad i dróg eks-
presowych. Zakres zmian obejmuje 

m.in.: 

1/. Budowę dróg ekspresowych na 

Dolnym Śląsku: S5 na odc. Sobót-
ka (S8) – Bolków (S3) oraz  S8 na 

odc. Wrocław (Magnice) – Kłodz-
ko. 

2/. Dodanie nowego przebiegu sieci 

autostrad i dróg ekspresowych w 
związku z realizacją Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, w tym 

m.in. nowej Dużej Obwodnicy 
Warszawy -  obwodnica ta będzie 

składać się z drogi ekspresowej 
S50 na północy i autostrady A50 na 
południu od Warszawy. 
  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      W związku z podaną przez Pro-
kuraturę Okręgową w Częstocho-
wie informacją o decyzji tamtejsze-
go Sądu Rejonowego, który z po-
wodu zbyt późnego rozpatrzenia 
wniosku o tymczasowe aresztowa-

nie spowodował wypuszczenie na 
wolność pięciu osób podejrzanych 
o udział w zorganizowanej grupie 
przestępczej, Ministerstwo Spra-
wiedliwości podjęło czynności, 
mające na celu wyjaśnienie oko-
liczności tego bulwersującego zda-
rzenia.  

  

      Wypuszczenie przez sąd na 
wolność osób podejrzanych o wy-
łudzenie ze Skarbu Państwa 7 mln 
zł i pranie brudnych pieniędzy, 
rodzi poważne wątpliwości, co do 
organizacji pracy, która doprowa-
dziła do tak niedopuszczalnej sytu-
acji.  

  

      Ministerstwo zwróciło się do 
Prezesa Sądu Okręgowego w Czę-
stochowie o zbadanie tej sprawy. 

Niezwłocznie po uzyskaniu odpo-
wiedzi zostanie podjęta decyzja o 
dalszych krokach w ramach spra-

wowania przez ministerstwo ze-

wnętrznego nadzoru administracyj-
nego nad sądami.  
  

      Po uzyskaniu pełnych informa-
cji o trybie podejmowania decyzji 

przy wyznaczeniu posiedzenia Są-
du Rejonowego w Częstochowie, 
jak również przy wyznaczeniu sę-
dziego referenta do rozpoznania 

wniosku o zastosowanie tymczaso-

wego aresztowania wobec podej-

rzanych, Minister Sprawiedliwości 
nie wyklucza wystąpienia do 
Rzecznika Dyscyplinarnego Sę-
dziów Sądów Powszechnych.  
  

      Prokuratura Okręgowa w Czę-
stochowie - jak poinformowała - 

złoży zażalenie na decyzję Sądu 
Rejonowego w tym mieście, w 
efekcie której wolność odzyskało 
pięć osób podejrzanych o udział w 
zorganizowanej grupie przestęp-
czej, wyłudzenie ze Skarbu Pań-
stwa 7 mln zł i pranie brudnych 
pieniędzy. W ocenie Prokuratury 
postępowanie sądu, który nie roz-
patrzył w ciągu 24 godzin wnio-
sków o tymczasowe aresztowanie 
podejrzanych i ich uwolnił, jest 
niedopuszczalne i urąga powadze 
wymiaru sprawiedliwości. Daje 
podejrzanym możliwość ucieczki i 
uniknięcia odpowiedzialności kar-
nej. 

  

      24 września 2019 roku o godzi-
nie 15.15 Prokuratura Okręgowa w 
Częstochowie złożyła w Sądzie 
Rejonowym w Częstochowie wnio-
ski o tymczasowe areszty wobec 

pięciu podejrzanych m.in. o wyłu-

dzenie 7 mln złotych z tytułu nie-
należnego podatku VAT, a więc o 
czyny zagrożone karą do 15 lat 
pozbawienia wolności. 
  

      Początek posiedzeń, na których 
miały zostać rozpatrzone wnioski 
prokuratury, Sąd Rejonowy w Czę-
stochowie wyznaczył na następny 
dzień na godzinę 8. Przed zaplano-
waną godziną rozprawy zawiado-
mił o jej przesunięciu. Ostatecznie 
pierwsze z pięciu zaplanowanych 
posiedzeń sąd rozpoczął o godzinie 
14, a więc na godzinę i 15 minut 
przed upływem 24–godzinnego 

okresu, w którym – zgodnie z 248 

par2 k.p.k. – możliwe było zatrzy-
manie podejrzanych. Było oczywi-
ste, że wyznaczając tak późną go-
dzinę rozprawy, sąd nie zdąży roz-
patrzyć wniosków prokuratury o 
areszt w ciągu doby od ich złoże-
nia. 

  

      Gdy minęła godzina 15.15, a 
tym samym upłynął 24-godzinny 

termin przekazania zatrzymanego 

do dyspozycji sądu, sąd przerwał 
rozprawę, uwalniając podejrzanych 
i decydując o umorzeniu postępo-
wań w zakresie wniosków o tym-
czasowe aresztowanie. Podjął taką 
decyzję, pomimo że – niezależnie 
od upływu maksymalnego terminu 
zatrzymania podejrzanych – posie-

dzenia powinny być kontynuowa-

Ciąg dalszy ze s/1 

 

Oświadczenie 
w sprawie wypuszczenia przez sąd na wolność 

osób podejrzanych o groźne przestępstwa 
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      W czasie wolnym od służby 
ratują tonące dziecko, stają w 
obronie zaatakowanej przez na-

pastnika starszej pani, ewakuują 
przedszkolaki z przechylonego 

nad skarpą autobusu i wynoszą 
rannych z zawalonego budynku – 

tacy są polscy policjanci. Dziś (26 
września br.) minister Mariusz 
Kamiński podziękował 142 funk-
cjonariuszkom i funkcjonariu-

szom z komend Policji w całej 
Polsce. W uroczystości wzięła 
udział marszałek Sejmu Elżbieta 
Witek, premier Mateusz Mora-

wiecki oraz komendant główny 
Policji gen. insp. Jarosław Szym-
czyk. 
  

      Wyróżnieni policjanci niejedno-
krotnie w czasie wolnym od służby 
ratowali zdrowie i życie innych 
osób. Udowadniali, że policjantem 
jest się zawsze i wszędzie, a służba 
w Policji to także ich pasja. 
  

      Obecna na uroczystości marsza-
łek Sejmu Elżbieta Witek podkre-
śliła, że służba w Policji to rodzaj 
misji: – Jesteście powołani, aby 
nieść pomoc innym. Służba w Poli-
cji nie jest dla Was przypadkiem, 

ale jest dla Was misją, której odda-
jecie się z pasją i dumą. Zapewnia-
cie nam bezpieczeństwo nawet po 
służbie. 

  

– Jestem szczególnie dumny z tego, 
że mundur i służba policjanta na-
biera nowego sensu. Budujecie ją w 
oparciu o nowy etos – powiedział 
podczas uroczystości premier Mate-
usz Morawiecki. – Na służbie lub 
po służbie jesteście gotowi do nie-

sienia pomocy ludziom. Drodzy 

policjanci i policjantki, dziękuję, że 
cierpliwie służycie polskiemu społe-
czeństwu – dodał premier. 
  

      Są z nami funkcjonariusze, któ-
rzy wynosili nieprzytomne kobiety z 

płonących domów, którzy ratowali 
tonące dzieci, którzy na ulicy rato-
wali bitych i katowanych przez ban-

dytów niewinnych ludzi. Często 
robiliście to poza służbą – podkre-

ślił minister Mariusz Kamiński, w 
słowach skierowanych do policjan-
tów. Szef MSWiA dodał również, 
że rząd stara się zapewnić funkcjo-
nariuszom jak najlepsze warunki 

służby: – Rolą rządu jest to, abyście 
mieli nie tylko satysfakcję zawodo-
wą, ale również to, żeby uposaże-
nia, jakie otrzymujecie, były ade-
kwatne do pracy i Waszej ofiarno-

ści – powiedział Mariusz Kamiński. 
  

      Podczas uroczystości, minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
przypomniał, że od 1 stycznia każ-
dy funkcjonariusz Policji otrzyma 

podwyżkę w wysokości 500 zł brut-
to. –  Obecnie intensywnie pracuje-

my w MSWiA nad nowym motywa-

cyjnym systemem dla tych funkcjo-

nariuszy, którzy ukończyli 25 lat 
służby i uzyskali uprawnienia eme-
rytalne, bo chcielibyśmy, żeby na-
dal pozostali w służbie – dodał szef 
MSWiA. Minister Mariusz Kamiń-
ski zadeklarował również wzmoc-
nienie sytuacji prawnej polskich 

funkcjonariuszy: – Funkcjonariusz 

Policji, który przeprowadza inter-
wencję, musi czuć, że za nim stoi 
siła państwa polskiego, a przestęp-
ca, który podnosi rękę na funkcjo-
nariusza musi wiedzieć, że reakcja 

państwa będzie nieuchronna i szyb-
ka. Minister, przywołując statysty-
kę napaści na funkcjonariuszy Poli-
cji, podkreślił, że „czas z tym skoń-
czyć”. 
  

Bohaterowie w mundurach 
  

      Wśród wyróżnionych nagrodą z 
Funduszu Nagród Ministra jest st. 
sierż. Anna Dudek-Berlińska z Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Inowrocła-
wiu. 21 sierpnia br. policjantka ura-

towała życie 5-letniej dziewczynce, 

która podczas jazdy samochodem z 
opiekunami zakrztusiła się słody-
czami. Funkcjonariuszka udrożniła 
drogi oddechowe dziecka, a następ-
nie, nie czekając na przyjazd karet-
ki, z dziewczynką na rękach pobie-
gła po pomoc do najbliższej pla-
cówki służby zdrowia. 
  

      Bohaterski czyn sierż. szt.  Pa-

tryka Chrastka z Zespołu Patrolowo
-Interwencyjnego Komisariatu 

Wodnego Policji w Poznaniu szero-

ko opisywały media. 3 września br. 
funkcjonariusz, w czasie urlopu 

wypoczynkowego w Hurghadzie, 

uratował tonące dziecko. 5-letnia 

dziewczynka, krztusząc się, nagle 
zniknęła pod lustrem wody. Poli-
cjant szybko podpłynął do tonącego 
dziecka, wyciągnął je spod wody i 
odholował do brzegu. Nikt inny nie 
zareagował. 
  

      W czasie wolnym od służby 
sierż. szt. Konrad Wojciechowski, 
przewodnik psa służbowego Ogni-
wa Patrolowo-Interwencyjnego II 

Komisariatu Wodnego Komendy 

Wojewódzkiej Policji we Wrocła-
wiu, wspólnie z innym funkcjona-
riuszem, obezwładnił i zatrzymał 
agresywnego mężczyznę, który 
napadł na przypadkowo spotkaną 
70-letnią kobietę. Napastnik był 
pijany. 

 

Bohater w mundurze 

ne, a podejrzani powinni dalej od-

powiadać przed sądem, choć już z 
wolnej stopy. 

  

      W ocenie prokuratury decyzja o 

umorzeniu postępowań jest niedo-

puszczalna, dlatego zostanie na nią 
złożone zażalenie. Jak zaznaczyła 
prokuratura, nierozpatrzenie wnio-

sków o areszt w 24-godzinnym 

terminie wymaga wyjaśnień, co do 
sposobu organizacji pracy sądu 

przy rozpoznawaniu wniosków o 
zastosowanie tymczasowego aresz-

towania. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Transgraniczna infrastruktura 

drogowa i kolejowa oraz Pakiet 

Mobilności były głównymi temata-
mi rozmowy ministra Andrzeja 

Adamczyka, z ministrem transportu 

i infrastruktury cyfrowej Republiki 

Federalnej Niemiec Andreasem 

Scheuerem 27 września 2019 r. w 
Berlinie. 

      Najważniejszym efektem spo-
tkania było podpisanie umowy mię-
dzyrządowej o budowie nowego, 
drogowego mostu granicznego w 

rejonie Kostrzyna nad Odrą i Kue-
strin-Kietz. Most położony będzie 
w ciągu drogi krajowej nr 22 oraz 
federalnej drogi nr 1. Decyzję o 
jego budowie podjęto z uwagi na 
stan techniczny istniejącego mostu, 
który umożliwia przejazd jedynie 
samochodom osobowym.  

      Dzisiejszy dzień kończy kilku-
letni okres trudnych negocjacji ze 

stroną niemiecką. To inwestycja, 
która była wyczekiwana od bardzo 
dawna. Cieszę się, że mamy już 
pewność, że nowy most powstanie 
w ciągu najbliższych lat - powie-

dział minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk. 

      Warunkiem koniecznym do 

rozpoczęcia inwestycji jest zawar-
cie umowy międzypaństwowej – w 

październiku 2016 roku Premier 
Beata Szydło wyraziła zgodę na 
negocjacje przez Ministerstwo In-

frastruktury umowy w tej sprawie. 

      Każde  z państw poniesie kosz-
ty budowy obiektu po swojej stro-

nie granicy. Inwestycję po stronie 
polskiej, wartości ok. 97 mln zł 

finansowaną ze środków budżetu 
państwa zaplanowano na lata 2020 
– 2025. Za wykonanie zadania od-

powiedzialna jest Generalna Dyrek-

cja Dróg Krajowych i Autostrad.  
      Rozpoczęcie prac budowlanych 
będzie możliwe po wejściu umowy 
w życie, co w Niemczech będzie 
wymagało jej ratyfikacji przez par-
lament. 

Polsko-niemieckie połączenia 
drogowe 

      Na granicy polsko-niemieckiej 

funkcjonuje 37 połączeń drogo-
wych. Dziesięć z nich obsługuje 
ruch towarowy bez ograniczeń. 
Pięć znajduje się w sieci TEN-T, z 

czego trzy (Kołbaskowo (A6) – 

Pomellen (A11), Świecko (A2) – 

Frankfurt n. Odrą (A12), Jędrzy-
chowice (A4) – Ludwigsdorf (A4) 

znajdują się w sieci bazowej. 
Większość połączeń drogowych 
prowadzi przez mosty graniczne. 

Stan tych mostów, z wyjątkiem 
mostu w Kostrzynie nad Odrą, jest 
dobry lub zadowalający. 

Pakiet Mobilności 
      Rozmowy ministrów dotyczyły 
również przepisów Pakietu Mobil-
ności I, czyli regulacji UE, które 
będą precyzować na jakich warun-
kach firmy transportowe mogą 
świadczyć usługi poza krajem po-
chodzenia. 

      Zdaniem strony polskiej pod-

czas dalszych prac nad Pakietem 

Mobilności, konieczna jest konty-
nuacja wyważonej i merytorycznej 
dyskusji, mającej na celu  wypraco-

wanie najlepszych przepisów, po-

nieważ przyjęte rozwiązania będą 
miały długoterminowe konsekwen-
cje dla sektora transportu drogowe-

go oraz naszych gospodarek. Szcze-

gólnie konieczna jest eliminacja 
restrykcyjnych przepisów i niepro-
porcjonalnych wymogów, które nie 
uwzględniają specyfiki geograficz-
nej i realiów funkcjonowania bran-
ży transportowej przez co tworzą 
zagrożenie dla branży transporto-
wej  mające wpływ na otrzymanie 
lub utrzymanie licencji przewoźni-
ka drogowego.  

      Pakiet Mobilności I to bardzo 
istotny temat w kontekście uczest-
nictwa w rynku wewnętrznym, tak-
że z punktu widzenia jego wpływu 
na rozwój gospodarczy UE i kon-
takty między naszymi państwami. 
Polska wspiera działania zmierzają-
ce do utworzenia jednolitego obsza-

ru transportowego, w ramach które-
go nastąpiłaby realizacja traktato-
wej swobody świadczenia usług i 
eliminacja zbędnych barier w dostę-
pie do rynków - powiedział mini-
ster Andrzej Adamczyk. 

      Poruszono także sprawy trans-
granicznej infrastruktury kolejowej, 

w tym elektryfikacji dworca Goer-

litz i trasy Goerlitz-Drezno. 

      Poprzednie spotkanie polsko - 

niemieckie na szczeblu ministrów 
odbyło się 29 listopada 2018 r. w 
Berlinie. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Powstanie nowy most drogowy 

na granicy polsko-niemieckiej 

  

      Odwagą i opanowaniem wyka-
zał się sierż. Przemysław Rytych z 
Zespołu Kontroli Ruchu Drogowe-
go i Obsługi Zdarzeń Ruchu Drogo-
wego Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Ru-

dzie Śląskiej. 10 maja br. policjant, 
narażając własne bezpieczeństwo, 
uratował życie przedszkolakom, ich 

opiekunom oraz kierowcy autobu-

su. Kierowca pojazdu przewożące-
go wycieczkę przedszkolaków utra-
cił panowanie nad nim. W efekcie 
autobus niebezpiecznie przechylił 
się na skarpie. Funkcjonariusz, nie 
czekając na przybycie pozostałych 
służb, sprawnie ewakuował wszyst-
kich pasażerów.  
  

      Wszystkim wyróżnionym zosta-
ły przyznane nagrody finansowe z 
Funduszu Nagród Ministra. 
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Pierwsze szacunki wskazują, 
że sytuacja jest pod kontrolą. 
Bardzo dziękuję strażakom, któ-
rzy interweniowali w całym kraju 
prawie 6,6 tys. razy. Jesteście jak 
zwykle niezawodni – podkreślił 
szef MSWiA Mariusz Kamiński 
podczas wideokonferencji z woje-

wodami na temat sytuacji po wi-

churach, które przeszły nad Pol-
ską w poniedziałek. W wideokon-
ferencji wzięli również udział 
wiceministrowie: Jarosław Zieliń-
ski i Paweł Szefernaker oraz gen. 
brygadier Leszek Suski, komen-

dant główny PSP. 
  

      Podczas wideokonferencji wo-

jewodowie przedstawili informacje 

o interwencjach strażaków i uszko-
dzonych budynkach w swoich re-

gionach. Minister Mariusz Kamiń-
ski podkreślił, że sytuacja po wi-
churach jest pod kontrolą, choć 
jeszcze wczoraj były obawy, że 
natura może nam bardziej zaszko-
dzić. Zaznaczył, że głównym zada-
niem wojewodów jest teraz ustale-
nie potrzeb związanych ze stratami 
oraz szybka pomoc materialna dla 

poszkodowanych. MSWiA jest 

przygotowane do wsparcia w tym 

zakresie. 

  

      Wojewodowie zgłosili, że są 
gotowi do wypłaty pierwszych za-
siłków do 6 tys. zł. Natomiast w 
przypadku uszkodzonych budyn-

ków m.in. zerwanych i uszkodzo-
nych dachów będą pracowały komi-
sje, które oszacują straty. Wojewo-
dowie zapewnili, że są w stałym 
kontakcie ze starostami i wójtami 
na swoim terenie. 

  

     Wczoraj (30 września br.) w 
niektórych miejscach wiatr osiągał 
w porywach prędkość do 100 km/h. 
W całej Polsce strażacy odnotowali 
prawie 6,6 tys. interwencji związa-
nych z usuwaniem skutków wichur. 
Najwięcej zdarzeń, bo prawie 6 
tys., dotyczyło usuwania połama-
nych drzew i konarów, natomiast 
ponad 600 wypompowywania wo-

dy z piwnic zalanych obiektów. Z 
danych Państwowej Straży Pożar-
nej wynika, że strażacy najczęściej 
interweniowali w Wielkopolsce 

(1001 razy), w województwie łódz-
kim (875 razy), na Mazowszu (754 

razy), na Dolnym Śląsku (665 razy) 
oraz w województwie śląskim (657 
razy). W działaniach brało udział 
prawie 34 tys. strażaków PSP i OSP 
oraz prawie 7,5 tys. pojazdów. 
  

      W miejscowości Nowy Nart w 
powiecie niżańskim na Podkarpaciu 
na przejeżdżający samochód spadło 
drzewo. Niestety na miejscu zginął 
42-letni kierowca, a dwoje pasaże-
rów zostało rannych. W całym kra-
ju w wyniku wichur rannych zosta-

ło 18 osób, w tym 5 strażaków. 
Uszkodzonych zostało prawie 397 
dachów, w tym na 246 budynkach 
mieszkalnych. 

  

      W kulminacyjnym momencie 

bez prądu było 295 tys. odbiorców. 
Energetycy na bieżąco usuwali 
awarie i na godz. 6.00 rano bez 

prądu w całej Polsce pozostawało 
25 tys. odbiorców. 
  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Prawie 6,6 tys. interwencji 

strażaków w całej Polsce 

  

      Wbrew twierdzeniom niektó-
rych mediów, sędzia Justyna Ko-
ska-Janusz nie wygrała w sądzie 
ze Zbigniewem Ziobro. Zbigniew 

Ziobro nie był stroną w sprawie, 
w której zapadł dziś wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Warsza-

wie. Stroną jest Skarb Państwa 
reprezentowany przez Ministra 

Sprawiedliwości. Kwestionowany 
przez sędzię komunikat nie był 
wypowiedzią samego Zbigniewa 
Ziobro lecz informacją biura 
prasowego.  
  

      Sąd Apelacyjny w Warszawie 
oddalił w całości żądanie usunięcia 
komunikatu dotyczącego sędzi Ju-
styny Koski-Janusz ze strony inter-

netowej Ministerstwa Sprawiedli-

wości. Skarb Państwa reprezento-
wany przez Ministra Sprawiedliwo-

ści złoży jednak do Sądu Najwyż-

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Oświadczenie 

w sprawie wyroku 

Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
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      3 października 2019 r. minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk 

poinformował o nowych inwesty-
cjach kolejowych w Małopolsce.  
  

      Ostatnie 4 lata to dobry czas dla 

polskiej kolei. Zależy nam na jej 
rozwoju w każdym regionie nasze-
go kraju, także w powiecie olku-
skim, miechowskim i w Zagłębiu. 
Prace na linii kolejowej Tunel - 

Sosnowiec nr 62 idą zgodnie z pla-
nem. Chcemy, aby usprawniony 

został także transport kolejowy 
między Olkuszem a Krakowem. 
Ministerstwo Infrastruktury od 

dawna analizowało tę sprawę. Pod-
jęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac 
nad budową łącznicy kolejowej w 
okolicy Jaworzna. Dzięki niej po-
dróż pociągiem między Krakowem 
a Olkuszem skróci się z obecnych 
około 3 godzin do czasu między 45 
a 55 minut – powiedział minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

  

      PKP PLK zwiększą możliwości 
sprawnych, krótkich i bezpośred-
nich połączeń kolejowych w Mało-
polsce. Do 2023 r. planowane jest 

wybudowanie łącznicy Borowa 

Górka – Pieczyska. To ok 800-

metrowy odcinek toru, który za-
pewni bezpośredni przejazd z Ol-
kusza do Krakowa. Pociągi pojadą 
linią Tunel – Sosnowiec (nr 62) i 

przez łącznicę na linię Katowice – 

Kraków. Takie rozwiązanie wyeli-
minuje m.in. konieczność zmiany 
kierunku jazdy, co znacznie skróci 
czas podróżowania między Olku-
szem a Krakowem. 

  

      Szukamy rozwiązań korzyst-
nych dla podróżnych, gdyż PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA są zain-
teresowane zwiększeniem dostęp-
ności transportu kolejowego i po-
prawą układu komunikacyjnego w 
regionach i w skali kraju. Nasze 

inicjatywy poprawiają warunki 
życia mieszkańców. Takim przed-
sięwzięciem jest budowa łącznicy, 
która umożliwi krótką podróż z 
Olkusza do Krakowa – stwierdził 
Ireneusz Merchel, prezes Zarządu 
PKP Polskich Linii Kolejowych 

SA.  

  

      W przyszłym roku zakończą się 
prace na linii E 30 Katowice – Kra-

ków, m.in. między Jaworznem 
Szczakową a Krakowem. Pociągi 

będą mogły osiągać prędkość 160 
km/h. Nie tylko skróci się czas 
przejazdu, ale podróżni zyskają 
komfortową obsługę na stacjach i 
przystankach.  

      Korzystnie zmienia się linia 
Tunel – Sosnowiec. Efektem m.in. 

wymiany torów i sieci trakcyjnej 
będzie zwiększenie prędkości po-
ciągów. Istotnie poprawią się wa-
runki dla podróżnych na stacjach i 
przystankach.  

  

      Stacja Olkusz przejdzie przebu-

dowę. Opracowywana jest doku-
mentacja projektowa. Prace obejmą 
perony, powstanie bezkolizyjne 

przejście podziemne z windami, 
które zastąpi istniejącą kładkę nad 
torami. Stacja będzie nowoczesna i 
dostępna dla wszystkich podróż-
nych. 

  

      Wartość inwestycji realizowa-
nych przez PKP PLK z Krajowego 

Programu Kolejowego w Małopol-
sce sięga 10 miliardów zł.  
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Minister Andrzej Adamczyk 

o nowych inwestycjach kolejowych 

w Małopolsce 

szego skargę kasacyjną od wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 
gdyż jedynie częściowo uwzględnił 
on apelację od orzeczenia sądu I 
instancji. Minister Sprawiedliwości 
podtrzymuje opinię, że nie doszło 
do naruszenia dóbr osobistych sę-
dzi Justyny Koski-Janusz, a kwe-

stionowana przez nią ocena zawar-
ta w komunikacie prasowym mini-

sterstwa była uprawniona.  
      Proces dotyczył m.in. negatyw-
nej oceny decyzji sędzi Justyny 
Koski-Janusz w głośnej medialnie 

sprawie kobiety, która - jak wska-

zywały media - będąc wcześniej 
już dwukrotnie zatrzymywana za 
jazdę pod wpływem alkoholu i 
mająca za to wyrok, po pijanemu 
wjechała samochodem do przejścia 
podziemnego w centrum Warsza-

wy. 

      W opinii ministerstwa sędzia 
zastosowała niewłaściwy tryb po-
stępowania i poprzez taki błąd 
przyczyniła się do przedłużenia 
postępowania. Kobieta, która spo-
wodowała wypadek, skutecznie 

potem unikała stawienia się przed 
organami ścigania i wymiaru spra-
wiedliwości. 
      Sąd Okręgowy w Warszawie 
uniemożliwił zapoznanie się z akta-
mi sprawy karnej, które ilustrowały 
błędy popełnione przez sędzię. Sąd 
Okręgowy wydał również wyrok 
bez wysłuchania racji ministerstwa 
i oceny jego argumentów. 
  

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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      3 października 2019 r., z udzia-
łem ministra infrastruktury Andrze-
ja Adamczyka oraz przedstawicieli 

Zarządu Poczty Polskiej, została 
oddana do użytku nowa agencja 
pocztowa w Miechowie, mieszczą-
ca się na wyremontowanym dworcu 
PKP. 

  

      Poczta Polska realizując swoją 
strategię, która opiera się na świad-
czeniu usług dla wszystkich obywa-
teli, odgrywa szczególną rolę w 
rozwoju naszego kraju. Dostępność 
placówek pocztowych przeciwdzia-
ła wykluczeniu społecznemu i eko-
nomicznemu, umożliwia mieszkań-
com małych miejscowości korzy-
stanie z nowoczesnych rozwiązań. 
Można powiedzieć, że w wielu sy-
tuacjach wyręcza państwo – powie-

dział minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk. 

  

      Placówka znajduje się w nowo 
wyremontowanym budynku dworca 

kolejowego, tuż obok poczekalni. 
Została dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Można w 
niej skorzystać z szerokiego zakre-
su usług oferowanych przez Pocztę 
Polską, również przy użyciu aplika-
cji mObywatel.  Dzięki niej klienci 
Poczty Polskiej przy odbiorze prze-

syłek mogą potwierdzać swoją toż-
samość poprzez okazanie dokumen-
tu na ekranie urządzenia mobilne-
go. 

  

      Poczta Polska posiada najwięk-
szą w kraju sieć sprzedaży na 
wsiach oraz w małych miastach, 
obecnie blisko 5,3 tys. placówek 
znajduje się w miejscowościach 
poniżej 50 tys. mieszkańców. W 
sumie w całej Polsce spółka posia-
da 7,5 tys. placówek, w których 
obywatele mają możliwość skorzy-
stania z różnorodnych usług: pocz-
towych, cyfrowych, finansowych, 

logistycznych i handlowych. Spo-

śród wszystkich posiadanych placó-
wek Poczty Polskiej 38% stanowią 

agencje, z tego 80% znajduje się w 
małych miejscowościach i na 
wsiach.  

  

      Dzięki naszej sieci placówek 
mamy unikatowy dostęp do wszyst-
kich obywateli naszego kraju. 

Otwarcie nowej placówki poczto-
wej w Miechowie to odpowiedź 
Poczty Polskiej na potrzeby lokal-

nej społeczności. Chcemy, aby 
mieszkańcy zarówno dużych, jak i 
mniejszych miejscowości mieli 
ułatwiony dostęp do naszych 
usług  – podkreśla Andrzej Bodzio-
ny, wiceprezes Zarządu Poczty Pol-
skiej.  

  

      Od 2016 r. na mapie Polski po-

jawiło się ponad 400 nowych punk-
tów pocztowych, z czego ponad 40 
oddano do użytku w województwie 
małopolskim. 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Nowa placówka Poczty Polskiej 
na dworcu w Miechowie 

  

      Pierwsze umowy na dofinan-

sowanie prac związanych z przy-
gotowaniem lokalnych strategii 

rozwoju elektromobilności podpi-
suje z beneficjantami Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. W ramach 

udzielonego wsparcia NFOŚiGW 
zrefunduje 100 proc. kosztów 
kwalifikowanych poniesionych 

przez Gminę Jaktorów w woje-

wództwie mazowieckim oraz 
Miasto Radzyń Podlaski w woje-
wództwie lubelskim.  
      Strategia Gminy Jaktorów prze-
widuje m.in. budowę stacji ładowa-
nia pojazdów elektrycznych przy 
budynkach użyteczności publicznej, 
obiektach usługowych i handlo-
wych oraz wydzielenie miejsc po-

stojowych dla pojazdów elektrycz-
nych na już istniejących parkin-
gach. Planowany jest również za-

kup pojazdów elektrycznych dla 
Urzędu Gminy Jaktorów oraz dla 
innych jednostek organizacyjnych. 

Wprowadzaniu nowych rozwiązań 
będzie towarzyszyć promocja 
wśród mieszkańców polegająca na 
dostarczaniu usług typu Car-

sharing oraz Carpooling. Dodatko-

wo Gmina Jaktorów planuje udział 
w programach pilotażowych zwią-
zanych z wypożyczaniem sprzętów 
z napędem elektrycznym takich jak 

 

NFOŚiGW podpisuje pierwsze umowy 

na dofinansowanie lokalnych strategii 

rozwoju elektromobilności 
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      Efekty 30-letniej działalności 
Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz perspektywy rozwoju 

NFOŚiGW to wybrane tematy, 
na które będą rozmawiali goście 
EkoSfery – przestrzeni konferen-

cyjno-wystawienniczej pod hono-

rowym patronatem Premiera 

Mateusza Morawieckiego – na 

targach POL-ECO SYSTEM w 

Poznaniu. 

      Coroczna obecność przedstawi-
cieli Narodowego Funduszu na 

Międzynarodowych Targach 
Ochrony Środowiska, które tym 

razem odbywają się w dniach 9-11 

października, to cykl konferencji i 
debat eksperckich, konferencja pra-

sowa Zarządu NFOŚiGW, inspiru-
jące rozmowy z odwiedzającymi to 
branżowe wydarzenie, a także czas 
szkoleniowych spotkań z benefi-
cjentami. 

      W tym roku udział NFOŚiGW 
w poznańskich targach ma charak-
ter szczególny ze względu na ob-
chodzone 30-lecie instytucji i stąd 
zaplanowane na 9 października 
(godz. 13:00) seminarium pt. 

„Dorobek 30-lecia NFOŚiGW 
oraz perspektywy rozwoju Fun-

duszu i systemu finansowania 

ochrony środowiska w Polsce”. 

Spotkanie z udziałem m.in. Mini-
stra Środowiska Henryka Kowal-
czyka poprzedzi konferencja praso-

wa (godz. 10:00), podczas której 
ogłoszeni zostaną laureaci trzeciej 
edycji konkursu pn. „Nagroda 
NFOŚiGW – Eko Dziennikarz”. 
Tego samego dnia (godz. 15:30) 

zaplanowano jeszcze panelową 
dyskusję – pod hasłami: „Sektor 
bankowy ważnym ogniwem bata-
lii o czyste powietrze” oraz „Jakie 
wyzwania stawia program Czyste 

Powietrze w działaniach samo-
rządów” – połączoną z prezentacją 
rekomendacji zawartych w rapor-

 

Aktywności NFOŚiGW na  
OL-ECO SYSTEM 2019  

hulajnogi, rowery czy skutery.  

      Wdrażanie działań przewidzia-
nych w strategii gminy przyczyni 

się do stworzenia warunków rozwo-
ju elektromobilności oraz komplek-
sowych, innowacyjnych rozwiązań 
utrzymanych w konwencji Smart 

City, zarówno na terenie Gminy 
Jaktorów, jak również w powiecie 
grodziskim. Istotny jest również 
fakt, iż strategia będzie uwzględnia-
ła potrzeby osób niepełnospraw-
nych. Ponadto realizacja planowa-

nych w strategii działań ma skutko-
wać ograniczeniem emisji CO2 w 
sektorze transportu na poziomie ok. 

15 proc., co stanowić będzie wy-
mierny efekt ekologiczny. 

      Beneficjent spodziewa się rów-
nież wzrostu podwyższenia atrak-
cyjności gminy jako miejsca stałego 
zamieszkania. Strategia zostanie 

przygotowana do końca września 
2020 r., a jej planowany koszt to 45 

tys. zł.  
      Dokumentacja dotycząca strate-
gii dla miasta Radzyń Podlaski zo-
stanie przygotowana w tym samym 

terminie co dla Gminy Jaktorów. 
Planowany koszt przedsięwzięcia 
będzie wynosił 50 tys. zł. Wdroże-
nie strategii przyczyni się przede 
wszystkim do rozpoczęcia przez 

administrację publiczną procesu 
wymiany dotychczasowej floty na 

pojazdy elektryczne oraz jednocze-

snej budowie stacji ładowania usy-
tuowanych w pobliżu budynków 
użyteczności publicznej. Spodzie-
wany jest dynamiczny rozwój elek-
tromobilnej infrastruktury oraz sta-

cji paliw gazowych CNG i LNG. 

Plany strategiczne zakładają także 
wzrost zainteresowania elektromo-

bilnością przez klientów indywidu-
alnych, co w konsekwencji może 
generować wzrost liczby pojazdów 
elektrycznych. Przygotowanie oraz 

realizacja planu niosą ze sobą per-
spektywę możliwości opracowania 
wytycznych dla projektu budowy 

krajowej sieci infrastruktury elek-

tromobilnej, m.in. stacji szybkiego 

ładowania akumulatorów samocho-
dów elektrycznych czy stacji paliw 
gazowych CNG i LNG.  

      Przygotowanie lokalnych strate-

gii rozwoju elektromobilności przy-
czyni się do realizacji celów wyni-
kających m.in.: z Programu Rozwo-
ju Elektromobilności w ramach 
Strategii na rzecz Odpowiedzialne-

go Rozwoju, w tym w szczególno-
ści planu „Energia do przyszło-
ści” (przyjętego przez Radę Mini-
strów 16 marca 2017 r.), Krajowych 

ram polityki rozwoju infrastruktury 

paliw alternatywnych (przyjętych 
przez rząd 29 marca 2017 r.) oraz 
Ustawy o elektromobilności i pali-
wach alternatywnych. 

      Wsparcia dla przedsięwzięć 
zostało udzielone w ramach progra-
mu priorytetowego NFOŚiGW pn. 
GEPARD II – transport niskoemi-

syjny, Część 2) Strategia rozwoju 

elektromobilności. Narodowy Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej planuje udzielenie w 

ramach programu GEPARD II 

wsparcia dotacyjnego dla ponad 

200 beneficjentów, którzy wykazali 
potrzebę rozwoju elektromobilności 
w swoim mieście czy gminie. Łącz-
na kwota dotacji może opiewać na 
ok. 12 mln zł. 
      Umowy dotacji zostały podpisa-
ne w siedzibie NFOŚiGW przez 
Wójta Gminy Jaktorów Macieja 
Śliwerskiego, Burmistrza Miasta 
Radzyń Podlaski Jerzego Rębka 
oraz Zastępcę Prezesa Zarządu 
NFOŚiGW Artura Michalskiego. 
 

Sławomir Kmiecik  
NFOŚiGW 

Warszawa  
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tach Komisji Europejski i Banku 

Światowego. Wszystkie te wydarze-
nia – z myślą przewodnią 
„Zrównoważona gospodarka odpa-
dami – dla ludzi, zdrowia i środowi-
ska” – odbędą się w ramach EkoS-
fery (usytuowanej w pawilonie 15 

PCC), czyli przestrzeni konferen-

cyjno-wystawienniczej pod honoro-

wym patronatem Premiera Mateu-

sza Morawieckiego.  

      Oprócz tego nie zabraknie także 
merytorycznych wystąpień przed-
stawicieli NFOŚiGW na innych 
targowych wydarzeniach, w tym 

przede wszystkim na inauguracji 

POL-ECO SYSTEM 2019 (9 paź-

dziernika, godz. 11:00) oraz pane-

lach orgaznizowanych przez Mini-

sterstwo Środowiska (10 paździer-
nika, od godz. 10:00). Odwiedzają-
cy targi będą też mogli spotkać się z 
ekspertami Narodowego Funduszu 

na dwóch stoiskach informacyjno-

promocyjnych – w pawilonach nr 

15 i 7, przy czym w tym drugim 

prezentowana będzie wystawa 30 
wielkich inwestycji NFOŚiGW. 
      W przeddzień targów, 8 paź-
dziernika (wtorek) NFOŚiGW orga-
nizuje na terenie poznańskich tar-
gów cykl szkoleń dla obecnych i 
przyszłych beneficjentów, którzy są 
zainteresowani zasadami pozyska-

nia i rozliczania dofinansowania z 

takich obszarów, jak gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach, 
adaptacja do zmian klimatu, popra-

wa jakości środowiska miejskiego, 
gospodarka odpadami komunalny-

mi. Nowością będzie Dzień Pozy-
tywnej Energii, czyli konferencja 

szkoleniowa o funduszach norwe-

skich (perspektywa 2014-2021) i 

programach NFOŚiGW z zakresu 
energii odnawialnej oraz efektyw-

ności energetycznej. 
 

Sławomir Kmiecik  
NFOŚiGW 

Warszawa  

 

      Ponad 14 mln zł preferencyj-
nej pożyczki ze środków wła-
snych Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej pozwoli na wybudo-

wanie nowej kotłowni miejskiej w 
Bornem Sulinowie w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Za-

kład będzie wytwarzał energię 
cieplną ze źródeł odnawialnych. 
 

      Dofinansowany projekt pn. 

„Budowa kotłowni miejskiej zasila-
nej biomasą wraz z przyłączeniem 
do sieci” ma być zrealizowany do 
końca bieżącego roku. Koszt całko-
wity przedsięwzięcia wyniesie nie-
mal 23,4 mln zł. Udostępnienie 
niskooprocentowanej pożyczki 
(prawie 14,2 mln zł) potwierdziła 
umowa podpisana w Warszawie 

przez Wiceprezesa Zarządu 
NFOŚiGW Artura Michalskiego 
oraz Prezesa Zarządu Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych (PUK) 
Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie 

Piotra Kujawę.  
 

      Głównym celem beneficjenta 

przy realizacji inwestycji jest 

zwiększenie produkcji energii z 
biomasy w gminie Borne Sulinowo, 

dla której PUK Sp. z o. o. wytwarza 
i dystrybuuje energię cieplną. Bu-
dowana kotłownia ma funkcjono-
wać jako podstawowe źródło pro-
dukcji energii cieplnej. Przewidzia-

no budowę 2 kotłów o mocach 1,1 
MW i 3 MW, ekonomizera konden-

sacyjnego i automatycznego podaj-

nika, budowę magazynu zrębki oraz 
pomieszczeń socjalnych. Zaplano-
wano także konstrukcję komina o 
wysokości 30 m i montaż przyłączy 
o długości 950 m. Obecnie lokalny 
system ciepłowniczy składa się z 
kotłowni wyposażonej w urządze-
nia o łącznej mocy 12,6 MW, w 
ramach której pracują 3 kotły na 
biomasę oraz 2 kotły na paliwo 
płynne – olej opałowy. Uruchomie-
nie nowej instalacji przyniesie zdol-

ność wytwarzania dodatkowej ener-
gii cieplnej ze źródeł odnawialnych 
– 4,90 MWt. Jednym z efektów 
ekologicznych będzie zmniejszenie 
emisji CO2 o 6 044,35 Mg/rok.  

 

      Program priorytetowy 

NFOŚiGW Ciepłownictwo powia-
towe jest skierowany do spółek 
kapitałowych, które produkują 
energię cieplną na cele komunalno-

bytowe, a udział jednostki samorzą-
du terytorialnego w kapitale zakła-
dowym tych spółek jest nie mniej-
szy niż 70 proc.  
 

      Jednocześnie całkowita moc 
cieplna zamówiona systemu cie-
płowniczego, w ramach którego 
prowadzona jest działalność, po-
winna wynosić nie więcej niż 50 
MW. Celem programu jest zmniej-

szenie negatywnego oddziaływania 
przedsiębiorstw ciepłowniczych na 
środowisko, w tym poprawa jakości 
powietrza, poprzez wsparcie przed-

sięwzięć inwestycyjnych. Dofinan-
sowania w ramach tego programu 

są udzielane w postaci dotacji albo 
pożyczki. Nabór wniosków potrwa 
do 20 grudnia 2019 r. 

 

Sławomir Kmiecik  
NFOŚiGW 

Warszawa  

 

Borne Sulinowo zyska kotłownię miejską 

zasilaną biomasą 

dzięki wsparciu z NFOŚiGW 
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      Kalisz będzie czystszy i bez-
pieczniejszy. Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej przekazał ponad 5 
mln zł na utylizację odpadów 
chemicznych składowanych w 
granicach miasta. Do tej pory te 

nielegalnie przetrzymywane sub-

stancje i materiały zagrażały 
zdrowiu mieszkańców Kalisza. 
      Projekt pn. „Usunięcie i uniesz-
kodliwianie niewłaściwie składo-
wanych odpadów przy ul. Wro-
cławskiej 164a w Kaliszu” będzie 
kosztował łącznie ponad 10 mln zł. 
Inwestycja finansowana w połowie 
ze środków własnych NFOŚGW 
pozwoli zutylizować 3 tys. ton od-
padów chemicznych. Przedsięwzię-
cie ma być przeprowadzone do 30 
listopada 2020 r. 

      Umowę potwierdzającą wspar-
cie podpisali w Warszawie Wice-

prezes Zarządu NFOŚiGW Domi-
nik Bąk oraz Prezydent Kalisza 
Krystian Kinastowski. W uroczy-

stości uczestniczył także poseł na 
Sejm Jan Mosiński.  
      Przedmiotem przedsięwzięcia 
jest usunięcie oraz termiczne 
unieszkodliwienie nielegalnie i 

niewłaściwie magazynowanych 
odpadów niebezpiecznych, stwa-
rzających dla kaliszan zagrożenie w 
postaci potencjalnego, niekontrolo-

wanego uwolnienia się substancji 
do środowiska, eksplozji lub pożaru 
materiałów łatwopalnych. Odpady 
te to mieszaniny o nieznanym skła-
dzie chemicznym w ilości 3 tys. 
ton, z których ok. 2,7 tys. ton uzna-
no za niebezpieczne. Są one maga-
zynowane w budynku o powierzch-

ni zabudowy 997 m2.  

      Zagrożenie powstało w 2013 r. 
w wyniku niewłaściwego, niezgod-
nego z obowiązującym prawem 

magazynowania m.in. drażniących i 
łatwopalnych chemikaliów. Od 
2015 r. odpady te uważa się za po-
rzucone przez prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą. Miasto Kalisz 
przejmując na własność nierucho-
mości, w obszarze których zmaga-
zynowano odpady (działkę i budy-
nek magazynowy wraz z nielegal-

nie nagromadzonymi w nim odpa-

dami) uzyskało możliwość sięgnię-
cia po pomoc finansową z 
NFOŚiGW. 
      Dotacja wspierająca zadanie 
została przekazane przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej z zasobów 
programu priorytetowego Ochrona 

powierzchni ziemi, Część 1) Rekul-

tywacja terenów zdegradowanych. 

 

Sławomir Kmiecik  
NFOŚiGW 

Warszawa 

 

Likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych 

w Kaliszu 
przy wsparciu z NFOŚiGW 

 

      Zgodnie z podpisanym kon-

traktem w  2022 roku będzie 
można wjechać do Świnoujścia 
tunelem; obecnie zamierzenie 

wchodzi w etap robót budowla-
nych. 

      Wojewoda zachodniopomorski 

wydał decyzję o Zezwoleniu na 
Realizację Inwestycji Drogowej 
(ZRID) dla budowy tunelu łączące-
go wyspy Uznam i Wolin w Świ-
noujściu. Decyzja ZRID posiada 
rygor natychmiastowej wykonalno-

ści, co daje wykonawcy możliwość 

niezwłocznego przystąpienia do 
prac budowlanych. Tym samym, 

po wielu latach oczekiwania, tunel 

w Świnoujściu przechodzi z fazy 
analiz, planów i projektów do reali-
zacji robót budowlanych. 
      Bardzo się cieszę, że mogę dziś 
uczestniczyć w przekazaniu przez 
wojewodę zachodniopomorskiego 
zgody na realizację inwestycji dro-
gowej, polegającej na budowie 
tunelu pod Świną. Przez kilkadzie-
siąt lat nie udawało się połączyć 
Świnoujścia z lądem połączeniem 
drogowym. Obecny rząd tę niemoc 

przełamuje – powiedział 7 paź-
dziernika 2019 r. minister infra-

struktury Andrzej Adamczyk.  

      Inwestycja realizowana jest w 

ramach podpisanej we wrześniu 
2018 r. umowy z konsorcjum firm 

PORR, Gulermak i Energopol 

Szczecin. Kontrakt o wartości 793 
mln zł realizowany jest w formule 
projektuj i buduj. Zakończenie 
realizacji inwestycji planowane jest 

we wrześniu 2022 r. Inwestorem 
jest Miasto Świnoujście, które fi-
nansuje inwestycję, a GDDKiA 
pełni rolę inwestora zastępczego 
wspierając samorząd w prowadze-
niu inwestycji. Projekt jest dofinan-

sowany ze środków UE w ramach 
POIiŚ 2014-2020, kwota dofinan-

sowania to 775,6 mln zł.  
      Nowy odcinek drogi będzie 
miał łączną długość 3,4 km, z cze-
go niemal połowa pobiegnie przez 

Ciąg dalszy ze s.1 

Tunelem do  

Świnoujścia 
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jednorurowy tunel, z jedną jezdnią 
o dwóch pasach ruchu.  

Pierwsze roboty budowlane 
      W ciągu najbliższego tygodnia 
wykonawcy zostanie przekazany 

plac budowy. W pierwszym etapie 

rozpocznie się sprawdzanie saper-
skie terenu inwestycji. Ruszą rów-
nież wycinki drzew, a teren inwe-
stycji zostanie wytyczony geode-

zyjnie. Z początkiem 2020 r. ruszą 
zasadnicze roboty związane z wy-
konywaniem szybu startowego tu-

nelu po stronie wyspy Uznam. Tu-

nel będzie składał się z trzech czę-
ści: wykonanej w murach oporo-
wych o długości 475 m, metodą 
odkrywkową o długości 295 m oraz 
zasadniczej części drążonej o dłu-
gości 1,48 km.  
      Drążenie tunelu z komory star-

towej położonej po stronie wyspy 
Uznam będzie wykonywała maszy-
na drążąca (TBM) o długości 100 
metrów, której tarcza będzie miała 
średnicę 13,5 metrów. Maszyna 
TBM będzie zostawiała za sobą 
gotowy tunel złożony z prefabryko-
wanych elementów. Samo drążenie 
będzie trwało kilka miesięcy, w 
sierpniu 2021 r. maszyna powinna 

przebić się do szybu końcowego 
położonego na wyspie Wolin. Na-
stępnie zostanie zdemontowana. 

Droga w tunelu 
      W wydrążonym tunelu niezbęd-
ne będzie wykonanie drogi wraz ze 
wszystkimi elementami potrzebny-

mi do jej funkcjonowania. Powsta-

nie jezdnia wraz z położoną poniżej 
galerią ewakuacyjną. Zejścia z po-
ziomu tunelu do galerii ewakuacyj-

nej będą wychodziły poza rurę tu-
nelu i będą wykonywane metodą 
mrożenia gruntu. Bardzo ważne 
będą również urządzenia wentyla-
cyjne i systemy bezpieczeństwa. Do 
funkcjonowanie tunelu konieczny 

jest układ dróg dojazdowych. Po 
stronie wyspy Uznam zlokalizowa-

ny będzie budynek, z którego tunel 
będzie zarządzany. Zgodnie z kon-
traktem, we wrześniu 2022 r. 
wszystkie roboty powinny zostać 
zakończone i kierowcy powinni 
zacząć korzystać z tunelu łączącego 
Świnoujście z resztą Polski. 
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

      Pięć umów podpisanych dziś (7 
października 2019 r.) w Kielcach 
przez Ministra Sprawiedliwości 
Zbigniewa Ziobro z przedstawicie-

lami samorządu i placówek me-
dycznych woj. świętokrzyskiego 
umożliwi przekazanie im środków z 
Funduszu Sprawiedliwości na za-
kup sprzętu ratującego życie ofiar 
przestępstw, zwłaszcza wypadków 
drogowych. Łącznie placówki te 
dostaną około milion złotych.  
 

      Po to podjąłem decyzję o roz-
szerzeniu formuły działania Fundu-
szu Sprawiedliwości, by możliwe 
było wsparcie dla służb ratujących 
życie i zdrowie pokrzywdzonych. 
Chodzi także o jednostki ochotni-
czych straży pożarnych, których 
członkowie w przypadku ponad 
połowy wypadków drogowych jako 
pierwsi udzielają pomocy poszko-
dowanym – podkreślił minister Zbi-

gniew Ziobro podczas konferencji 

towarzyszącej podpisaniu umów. – 

Dofinansowanie OSP i szpitali czy 

centrum ratownictwa medycznego 

to realizacja celów, dla jakich Fun-
dusz Sprawiedliwości został powo-
łany. 
 

Wielki dzień dla regionu 

 

      To wielki dzień dla naszego 
regionu. Dziękujemy za wsparcie, 
zwłaszcza, że we wrześniu około 
cztery miliony złotych dostał z Fun-
duszu Sprawiedliwości Wojewódz-
ki Szpital Zespolony w Kielcach – 

powiedział Mariusz Gosek, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego. - W 2018 roku 98 gmin 

województwa świętokrzyskiego 
dostało dofinansowanie z Funduszu 
Sprawiedliwości na zakup sprzętu 
ratowniczego. To prawie wszystkie 

gminy, które o takie środki wystę-
powały.  
 

      Dzięki wsparciu Funduszu, 
Świętokrzyskie Centrum Ratownic-
twa Medycznego i Transportu Sani-

tarnego w Kielcach kupi sprzęt do 
kompresji klatki piersiowej. Chodzi 

o przenośne aparaty przeznaczone 
do ucisków klatki piersiowej, by 
usprawnić krążenie u pacjentów, u 
których nastąpiło zatrzymanie akcji 
serca. 

 

Ratowanie ofiar wypadków 

 

      Centrum Ratownictwa Medycz-

nego z powiatu opatowskiego kupi 

USG mobilne. Ten powiat leży przy 
rozwidleniu trzech dróg krajowych, 
dlatego do specjalistycznego cen-

trum często trafiają ofiary wypad-
ków drogowych. A szybka diagno-
styka, jaką nowoczesne USG umoż-
liwia, pozwala na rozpoznanie obra-

żeń poszkodowanych, co ma zasad-
nicze znaczenie dla ich właściwego 
leczenia.  

              

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Zbigniew Ziobro przekazał wsparcie 

z Funduszu Sprawiedliwości 
dla świętokrzyskich placówek medycznych i OSP 
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      Kwestie migracyjne, zwalcza-

nie terroryzmu oraz wykorzysta-

nie nowych technologii w kontek-

ście bezpieczeństwa wewnętrzne-
go to niektóre z tematów porusza-
nych podczas wczorajszego posie-

dzenia Rady ds. Wymiaru Spra-

wiedliwości i Spraw Wewnętrz-
nych (JHA), które odbyło się w 
Luksemburgu. Na spotkaniu Pol-

skę reprezentował wiceminister 
Krzysztof Kozłowski.  
  

      W trakcie posiedzenia odbyła 
się debata dotycząca migracji. Zai-
nicjowana została na podstawie 
deklaracji Niemiec, Włoch, Francji 
oraz Malty, podpisanej 29 września 
br. Państwa te chcą wprowadzenia 
projektu pilotażowego obejmujące-
go dobrowolną relokację osób. Ma 
być ona prowadzona przez kraje, 
które podpisały dokument oraz 
wspierana logistycznie i finansowo 

przez Unię Europejską. Podczas 
dyskusji Polska konsekwentnie 

sprzeciwiła się jakimkolwiek for-
mom narzucania podziału kwot 

migracyjnych, wypracowywanym 

poza mandatem Rady i pomijają-
cym konkluzje Rady Europejskiej z 

czerwca 2018 roku. Przewiduje ona 

jednomyślne podejmowanie decyzji 
w każdej sprawie dotyczącej soli-
darności w migracjach.  
  

      Zdaniem Polski to do państw 
członkowskich należy suwerenne 
podejmowanie decyzji co do ewen-

tualnego przyjęcia migrantów, a 
żadne porozumienia – w szczegól-
ności podejmowane poza oficjalny-
mi organami Unii Europejskiej – 

nie mogą poszczególnym krajom 
tego narzucić. Polska podtrzymała 
swój sprzeciw wobec przymuso-
wych relokacji. Chodzi bowiem o 

bezpieczeństwo naszego państwa i 
naszych obywateli.   

  

      Polski rząd konsekwentnie stoi 
na stanowisku, że kluczem do stwo-
rzenia trwałych rozwiązań zapew-
niających stabilizację sytuacji mi-
gracyjnej jest działanie dwutorowe. 
Z jednej strony ważne jest wzmoc-
nienie ochrony granic zewnętrz-

nych UE, w tym działalności unij-
nej agencji Frontex. Natomiast z 

drugiej strony istotne są działania 
prowadzone poza Unią w pań-
stwach pochodzenia i tranzytu mi-

grantów. W związku z tym Polska 
popiera ściślejszą współpracę z 
państwami trzecimi. Wzmocnienie 
skuteczności ochrony i szczelności 
granicy państw trzecich przełoży 
się na poprawę bezpieczeństwa 
wewnętrznego UE. 
  

      W trakcie posiedzenia przyjęta 
została konkluzja Rady w sprawie 
zwalczania wykorzystywania sek-

sualnego dzieci. Zgodnie ze stano-

wiskiem Polski, w dokumencie 

ujęto konieczność lepszego wyko-
rzystania istniejących narzędzi oraz 
wypracowanie zasad współpracy z 
sektorem prywatnym.  

  

      W trakcie posiedzenia dyskuto-

wano też nad wykorzystaniem no-
wych technologii mających wspo-
magać działania związane z bezpie-
czeństwem wewnętrznym. Poruszo-
no sprawę zagrożeń hybrydowych. 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Posiedzenie Rady JHA 

w Luksemburgu 

      Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. Św. Rafała w Czerwo-
nej Górze dzięki środkom z Fundu-
szu Sprawiedliwości kupi m.in. 
aparat do znieczulenia. I on pomo-

że w ratowaniu ofiar wypadków, 
które często są wynikiem popełnia-
nych na drodze wykroczeń i prze-
stępstw. 
 

      Ochotnicza Straż Pożarna z 
Topoli w gminie Skalbmierz dzięki 
wsparciu kupi samochód ratowni-
czy. Ta jednostka, utworzona w 

1920 roku, bierze udział w akcjach 
na terenie całego powiatu kazimier-
skiego. Ponieważ wspiera poszko-
dowanych także podczas akcji 
przeciwpowodziowych, jej wyposa-

żenie uległo dużemu zniszczeniu, a 
dotychczasowy wóz wymagał cią-
głych remontów.  
 

      Z kolei Świętokrzyskie Cen-
trum Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze sfinansuje dzięki środkom z 
Funduszu Sprawiedliwości sprzęt 
do rehabilitacji.  

 

Pieniądze od sprawców 

trafiają do ofiar 

 

      Zakup nowoczesnego sprzętu, 
co umożliwiają środki z Funduszu 
Sprawiedliwości, pomaga ofiarom 

przestępstw w powrocie do normal-
nego życia. Fundusz spełnia w ten 
sposób ważne zadanie, bo wielu 

takich pokrzywdzonych przez lata 

odczuwa skutki dramatycznych 

wydarzeń i wymaga kompleksowej 
pomocy. 

 

      Co roku w Polsce około 200 
tys. osób pada ofiarą przestępstw. 
Znaczna część z nich to kobiety i 
dzieci. Państwo ma obowiązek nie-
sienia im pomocy. Obowiązek ten 
realizuje właśnie Fundusz Sprawie-
dliwości, którym dysponuje Mini-
ster Sprawiedliwości. Do Funduszu 
trafiają pieniądze zasądzone od 
sprawców przestępstw.  
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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Żeby ograniczyć te zjawiska oraz 
usprawnić wymianę informacji 
powstanie Laboratorium Innowacji 

funkcjonujące w ramach Europolu. 
Jego zadaniem będzie promocja i 
poszukiwania nowych rozwiązań 
technologicznych, które można 
wykorzystać w sferze bezpieczeń-
stwa. Wprowadzenie takich samych 

narzędzi w państwach członkow-
skich pozwoli obniżyć ich koszty.  
  

      W kontekście zwalczania zagro-
żeń hybrydowych przyjęty został 
postulat Polski o konieczności za-
daniowania  w tej dziedzinie agen-

cji unijnych. Chodzi o Europol, 

Cepol, Frontex, a także, co jest no-
wością, Europejski Mechanizm 
Ochrony Ludności.  
  

      Podczas posiedzenia Grecja 

wraz z Bułgarią oraz Cyprem, zaa-
pelowała o wsparcie UE wobec 
zjawiska wzrostu presji na szlaku 

wschodniośródziemnomorskim.  
  

      Warto przypomnieć, że Straż 
Graniczna w dobie kryzysu migra-

cyjnego wspiera swoich zagranicz-

nych partnerów. W 2018 r. w dzia-
łaniach granicznych koordynowa-
nych przez Frontex wzięło udział 
218 funkcjonariuszy Straży Gra-

nicznej. Obecni byli m.in. w Grecji, 

Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Esto-
nii, we Włoszech i na Węgrzech.  
 

      W miesięcznej operacji w Gre-
cji uczestniczył helikopter Straży 
Granicznej Anakonda wraz z 12-

osobową obsadą lotniczo-

techniczną. W 2018 r., w ramach 
umowy dwustronnej, w Macedonii 

SG odbyła 10 operacji, w których 
uczestniczyło w sumie 299 funkcjo-
nariuszy. 
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      Do końca 2019 roku opracowa-
ny zostanie Program rozwoju syste-

mu transportowego obszaru Podta-

trza – deklaracja ta została zawarta 
w Liście intencyjnym podpisanym 
10 października 2019 r. w Krako-
wie przez ministra infrastruktury 

Andrzeja Adamczyka i przedstawi-

cieli władz samorządowych: Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego, Starostów Ta-
trzańskiego i Nowotarskiego oraz 
Burmistrzów Zakopanego i Nowe-
go Targu. Ponadto Minister Infra-

struktury zatwierdził do realizacji 
zadania w województwie małopol-
skim, mające na celu zwiększenie 
przepustowości sieci dróg krajo-
wych oraz poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu drogowego. 
Porozumienie na rzecz 

rozwoju 
systemu transportowego 

Podtatrza 
      Podtatrze, obejmujące powiaty 
tatrzański i nowotarski, boryka się z 
istotnymi problemami komunika-

cyjnymi, zarówno dla mieszkań-
ców, jak i turystów odwiedzających 
ten region. Obszar ten wymaga 

precyzyjnego określenia potrzeb 
komunikacyjnych oraz stworzenia 

systemu transportowego likwidują-
cego  wykluczenie komunikacyjne, 

a jednocześnie gwarantującego 
możliwość wykorzystania potencja-
łu turystycznego regionu.  
  

      Program rozwoju systemu 

transportowego obszaru Podtatrza 

do 2030 roku zostanie przygotowa-

ny przez Ministerstwo Infrastruktu-

ry w ścisłej współpracy z władzami 
samorządowymi, zarówno na po-
ziomie wojewódzkim, jak i powia-
towym oraz gminnym. 

  

      Celem programu będzie stwo-
rzenie sprawnego systemu transpor-

towego obszaru Podtatrza, popra-

wiającego jego dostępność komuni-
kacyjną, sprzyjającego zrównowa-
żonemu rozwojowi, ograniczające-
go wpływ na środowisko i zapew-
niającego wysoką jakość życia 
mieszkańcom. W jego ramach prze-
widziano realizację trzech prioryte-
tów: 

towej, 

skoemisyjnego transportu zbioro-

wego, ze szczególnym naciskiem 

na kolej, 

systemów transportowych. 
Rozbudowa DK7 

Rabka – Chyżne 
      Minister Infrastruktury zatwier-

dził do realizacji program inwesty-
cji dla zadania „Budowa drogi 
dwujezdniowe klasy GP (na para-

metrach klasy S) w ciągu drogi 
krajowej nr 7 na odc. Rabka – 

Chyżne, proces przygotowawczy”.  
      Decyzja o rozbudowie ostatnie-

go odcinka drogi krajowej nr 7 po-

zwoli na powstanie nowoczesnego 

połączenia portów Trójmiasta z 
południem Polski i ze Słowacją. 
Dzięki temu powstanie korytarz 
transportowy łączący północ i połu-
dnie Europy. Dla mieszkańców i 
turystów licznie odwiedzających 
Orawę i Podhale to łatwiejszy do-
jazd i większe bezpieczeństwo – 

powiedział minister A. Adamczyk.  
  

      Zakres prac przygotowawczych 

obejmuje opracowanie dokumenta-

cji projektowej w zakresie studium 

korytarzowego, wraz z określeniem 
klasy technicznej planowanej drogi, 

co będzie wynikało z przeprowa-
dzonych analiz oraz prognoz ruchu. 

 

Województwo małopolskie 

będzie lepiej skomunikowane 
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W ramach tych prac zostanie po-

nadto zlecone opracowanie studium 

techniczno-ekonomiczno-

środowiskowego z elementami kon-
cepcji programowej i materiałami 
do decyzji środowiskowej oraz uzy-
skanie decyzji środowiskowej.  
      Wstępny zakres prac budowla-
nych zakłada m.in. budowę dwujez-
dniowej drogi o długości ok. 35 
km, wraz z siecią dróg dojazdo-
wych, obiektów inżynierskich, za-
bezpieczeń akustycznych, urządzeń 
ochrony środowiska i systemu od-
wodnienia. Droga będzie dostoso-
wana do nośności nawierzchni 115 
kN/oś. Realizacja inwestycji jest 
przewidywana w systemie projektuj 

i buduj.  

  

      Dzięki rozbudowie DK7 wzro-
śnie bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego, w tym bezpieczeństwo pie-
szych, skróci się czasu przejazdu i 
zwiększy komfort podróżowania. 

Sieć dróg dojazdowych pozwoli na 
zwiększenie dostępności terenów 
przyległych do trasy. Po stronie 
słowackiej planowana jest kontynu-
acja trasy (droga R3) o parametrach 

odpowiadających polskim drogom 
ekspresowym. 

 

Rozbudowa DK 28 

w Gorlicach 
      Inwestycja będzie realizowana 
w ciągu drogi krajowej nr 28 na 
odcinkach o łącznej długości około 
7,3 km. Zakres zadania przewiduje 

podniesienie nośności drogi do 11,5 
kN/oś oraz rozbudowę skrzyżowań 
DK 28 z: 

1/. Drogą gminną nr K270279. 
2/. Drogą wojewódzką nr 977 w 
kierunku Koniecznej. 

3/. Drogą wojewódzką nr 977 i dro-
gą wojewódzką 993 – rondo turbi-

nowe dwupasowe. 

  

      Zadania obejmie ponadto budo-

wę i przebudowę chodników i cią-
gów pieszo-rowerowych, wykona-

nie kanału technologicznego, prze-
budowę przepustu drogowego, 
przebudowę kanalizacji deszczo-
wej, budowę zatok autobusowych 
i przebudowę istniejących zjazdów.  
  

      Realizacja prac budowlanych 

została zaplanowana na lata 2024-

2025. 

  

Rozbudowa A4 

o dodatkowy pas ruchu 
(węzeł Kraków Południe) 

      Celem inwestycji jest poszerze-

nie autostrady A4 o dodatkowy pas 

ruchu w kierunku wschodnim na 

długości około 700 m oraz budowa 
bezkolizyjnego przejścia dla pie-
szych przez łącznicę węzła auto-
stradowego A4 relacji Katowice - 

Zakopane. - Średni dobowy ruch na 

Mapa poglądowa. 
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autostradzie A4  na odcinku w. 

Opatkowice – w. Łagiewniki wyno-
si obecnie ponad 53 tys. poj./dobę.  
  

      Okres realizacji prac przewi-

dziano na lata 2022–2024.  

  

Rozbudowa dwóch 
skrzyżowań w Zakopanem 

      Zakres inwestycji przewiduje 

budowę dwóch rond trzywlotowych 
na skrzyżowaniu DK47 z ul. Woj-
dyły (rondo turbinowe) i ul. Ustup. 

Na odcinku pomiędzy rondami 
powstanie pas rozdziału. W ramach 
zadania przebudowane zostaną 
zatoki autobusowe, wybudowane 

chodniki, zamontowane oświetle-
nie, odwodnienie i przebudowana 

infrastruktura techniczna. Ponadto, 

na odcinku około 15 metrów zada-
nie przewiduje obniżenie niwelety 
drogi krajowej zrealizowanej w 

ramach zadania Budowa mostu na 

potoku Olczyskim w m. Zakopane 

w ciągu DK 47. Celem obniżenia 
niwelety jest uzyskanie normatyw-

nego przejazdu drogowego pod 

wiaduktem kolejowym (po jego 

przebudowie przez zarządcę kolejo-
wego).  

  

      Okres realizacji robót budowla-
nych:  lata 2020-2021.  

  

Budowa obwodnicy 

Nowego Targu 
      Zadanie obejmuje prace przy-

gotowawcze (wykonanie dokumen-

tacji technicznej, nabycie nierucho-
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      Minister Infrastruktury, w 

porozumieniu z Ministrem 

Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz Ministrem Środowi-
ska, podpisał nowelizację rozpo-
rządzenia w sprawie wymagań 
w zakresie odległości i warun-
ków dopuszczających usytuowa-
nie drzew i krzewów, elementów 
ochrony akustycznej i wykony-

wania robót ziemnych w są-
siedztwie linii kolejowej, a także 
sposobu urządzania i utrzyma-
nia zasłon odśnieżnych oraz 
pasów przeciwpożarowych. 
  

      Nowelizacja ma na celu roz-

wiązanie problemów związa-
nych z nadmierną wycinką 
drzew i krzewów w sąsiedztwie 
linii kolejowych, z zachowa-

niem należytego bezpieczeństwa 
dla ruchu kolejowego. Nowe 

przepisy zakładają, że poza lasa-
mi, drzewa i krzewy będą mogły 
być usytuowane w odległości 
nie mniejszej niż 6 m od dolnej 
krawędzi nasypu albo górnej 
krawędzi przekopu albo od ze-
wnętrznej krawędzi rowów 
bocznych. Natomiast w lasach 

drzewa i krzewy będą mogły 
być usytuowane za zewnętrzną 
krawędzią bruzdy tworzącej pas 
przeciwpożarowy.  
  

      Dzięki tej zmianie drzewa i 
krzewy na terenach poza lasami 

będą mogły być usytuowane w 
bliższej odległości niż dotych-
czas (zamiast 15 m oddalenia od 

torów kolejowych dozwolone 
będzie 6 m), dzięki czemu ro-
ślinność stanowić będzie ochro-
nę przed zanieczyszczeniem i 
hałasem oraz będzie mogła peł-
nić funkcje przyrodnicze i este-

tyczne. 

  

      Bardzo się cieszę, że zmianę 
przepisów w tym zakresie do-
prowadziliśmy do szczęśliwego 
finału, ponieważ ma ona przede 
wszystkim wymiar proekolo-

giczny, przed wycinką uratowa-
nych zostanie wiele tysięcy 
drzew, o ich pozostawienie ak-

tywnie zabiegało wiele lokal-
nych społeczności – powiedział 
wiceminister infrastruktury An-

drzej Bittel.  

  

      Rozporządzenie wejdzie w 
życie 14 dni po opublikowaniu 
w Dzienniku Ustaw. 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Drzewa przy liniach kolejowych 

zostaną uratowane 

mości oraz badania archeologiczne) 
dla połączenia DK47 z DK49 o 
długości koło 5 km, stanowiącego 
obwodnicę Nowego Targu.  
      W wyniku realizacji inwestycji 

wybudowany zostanie nowy odci-

nek drogi krajowej poza zwartą 
zabudową. Włączenie nowej trasy 
do istniejącej drogi krajowej nr 49 
(ul. Jana Pawła II) nastąpi w pobli-
żu planowanego nowego przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 969, realizo-
wanego jako obwodnica miejsco-

wości Waksmund, Ostrowsko i 
Łopuszna. 
  

      W ramach zadania powstaną 4 
obiekty inżynierskie: 1 most i 3 
wiadukty, oświetlenie drogowe 
w rejonie skrzyżowań i węzłów 
dwupoziomowych, na projektowa-

nych wiaduktach i moście przez 

Biały Dunajec oraz urządzenia 
ochrony środowiska: ekrany aku-
styczne i przejścia dla małych 
zwierząt. Ponadto zrealizowana 
zostanie sieć infrastruktury tech-
nicznej: wodociągowa, techniczna, 
kanalizacyjna oraz elektrotechnicz-

na. 

  

      Proces przygotowawczy będzie 
realizowany w latach: 2020–2022. 

  

Budowa południowej 
obwodnicy Wadowic 

      Zakres inwestycji obejmuje 

budowę nowego odcinka drogi kra-
jowej nr 28 na długości około 1,5 
km, budowę obiektów inżynier-
skich oraz przepustów, budowę i 
przebudowę skrzyżowań, budowę 
zatok autobusowych, budowę no-
wych dróg dojazdowych do obsługi 

terenów przyległych do drogi, wy-
konanie urządzeń ochrony środowi-
ska: m.in. ekranów akustycznych, 
zbiorników retencyjnych i urządzeń 
oczyszczania wód, przebudowę i 
budowę urządzeń infrastruktury 
technicznej i elementów wyposaże-
nia drogi: barier, oznakowania. 

  

      Dzięki inwestycji poprawią się 
warunki ruchu na skrzyżowaniu 
dróg DK 28 i DK 52, z centrum 

Wadowic zostanie wyprowadzony 

ruch tranzytowy, zwiększy się bez-
pieczeństwo i komfort podróży.  
Okres realizacji robót budowla-
nych: lata 2024-2025.  

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      W związku z podawaną przez 
TVN informacją, jakoby trzy spra-
wy sądowe dotyczące poseł Krysty-
ny Pawłowicz zostały przydzielone 
poprzez losowanie temu samemu 

sędziemu Sądu Okręgowego w 
Warszawie, Ministerstwo Sprawie-

dliwości oświadcza, że jest to nie-
prawda. Kłamie TVN i kłamie po-
seł PO-KO Sławomir Nitras, na 
którego nieprawdziwe informacje 
powołuje się stacja.  
      To nieprawda, że dwie sprawy, 
w których poseł Krystyna Pawło-
wicz pozwała Jerzego Owsiaka oraz 
sprawa, w której poseł Sławomir 
Nitras pozwał Krystynę  Pawło-
wicz, zostały w Sądzie Okręgowym 
w Warszawie przydzielone jedne-

mu sędziemu przez System Loso-
wego Przydziału Spraw.  
      To ewidentne i proste do zwery-

fikowania kłamstwo, świadczące o 
elementarnych braku rzetelności 
dziennikarzy, redaktorów i wydaw-
ców TVN, którzy opierają się na 
jednostronnej, fałszywej relacji 
posła Sławomira Nitrasa.  
      W rzeczywistości wymienione 
trzy sprawy nie mogły nawet zostać 
przydzielone sędziemu po-

przez  losowanie, ponieważ trafiły 
do sądu w okresie od 1 września do 
4 października 2017 r., a więc na 
kilka miesięcy przed wprowadze-
niem Systemu Losowego Przydzia-

łu Spraw sędziom. System ten za-
czął działać od 1 stycznia 2018 
roku.  

      Wymienione sprawy wpłynęły 
do Sądu Okręgowego w Warszawie 
w zbliżonym czasie i jako nowe 
zostały w komplecie przydzielone 
sędziemu, który dopiero rozpoczy-
nał pracę w tym sądzie, a więc miał 
tzw. czysty referat. Była to zasada 
stosowana przez cały okres rządów 
Platformy Obywatelskiej, jak i 

wcześniej.  
      Dopiero wprowadzenie Syste-

mu Losowego Przydziału Spraw, co 
przeforsował minister Zbigniew 
Ziobro wbrew krytyce Platformy 

Obywatelskiej, sprawiło, że takie 
sytuacje nie mogą się obecnie zda-
rzyć. Sprawy nie są już przydziela-
ne „ręcznie” lecz każdego dnia, 
wraz z ich napływem do sądu, 
wprowadzane do komputerowego 

Systemu. Po godzinach pracy sądu, 
o tej samej porze w całym kraju, 
automatycznie rozpoczyna się loso-
wanie. System kolejno „zajmuje 

się” każdym wydziałem w 374 są-
dach w Polsce i dokonuje przydzia-

łu wprowadzonych spraw. Cała 
operacja w każdym wydziale sądu 
trwa kilka sekund, bez jakiejkol-

wiek ingerencji. Następnego dnia 
wynik, w postaci raportu o przy-

dzieleniu sędziego do danej sprawy, 
zostaje wydrukowany i włożony do 
akt. 

      System ten, co jest zasługą mi-
nistra Zbigniewa Ziobro, chroni 

przed nadużyciami i daje pewność, 
że sprawa nie zostanie przydzielona 
sędziemu umyślnie wybranemu do 
danej sprawy. Stanowi dodatkową 
gwarancję uczciwego przebiegu 
procesu. Prawo do sędziego wska-
zanego w sposób losowy, a nie ad 
hoc do danej sprawy, jest bowiem 

wyrazem równości szans w toku 
postępowania sądowego. 
      W związku z tym prosimy Pań-
stwa Dziennikarzy o niepowielanie 

sprzecznych z prawdą i nierzetel-
nych informacji podawanych przez 

TVN i posła Sławomira Nitrasa. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Oświadczenie 

w sprawie kłamstwa 

TVN i posła PO-KO Sławomira Nitrasa 

      Pierwsza transza podwyżek dla 
pracowników sądów zostanie wy-
płacona wraz z październikowymi 
pensjami. Taką decyzję podjął wi-
ceminister sprawiedliwości Michał 
Wójcik. Jest to realizacja porozu-
mienia z 4 lipca 2019 r. pomiędzy 
Ministrem Sprawiedliwości a 
związkowcami. 
      Od 1 października 2019 r. wy-

nagrodzenie zasadnicze wszystkich 

sądowych urzędników 
(w tym stażystów), asystentów sę-
dziego, specjalistów OZSS i innych 
pracowników, wzrośnie co naj-
mniej o 400 zł brutto oraz o odpo-
wiednią kwotę dodatku z tytułu 
wysługi lat (z zastrzeżeniem, że 
poziom wynagrodzeń po podwyżce 
musi uwzględniać maksymalne 

stawki wynikające z obowiązują-
cych przepisów). 
      Ponadto kierownicy jednostek 

po konsultacjach ze związkowcami 
będą mogli zwiększyć skalę pod-
wyżki dla pracowników w ramach 
planu ograniczania nieuzasadnio-

nych dysproporcji płacowych w 
sądownictwie. Kierownicy będą 
mieli na to środki w wysokości 
średnio 50 zł w przeliczeniu na 
jeden etat. 

      Kolejna transza podwyżek pla-
nowana jest na styczeń 2020 roku. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wiceminister Michał Wójcik podjął decyzję 

o podwyżkach dla 

pracowników sądów 
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BRAKUJE CI JUŻ SIŁY W WALCE O WŁASNE ZDROWIE 

LUB ZDROWIE NAJBLIŻSZYCH ? 
Właśnie dowiedziałeś się, że zachorowałeś na RAKA?  

Pragniesz odzyskać równowagę fizyczną, psychiczną 

i znowu cieszyć się życiem? 

Przyjdź i zobacz jakie to proste! My już nauczyliśmy się jak pokonać RAKA i 

uzdrawiamy z Niego już od kilku lat. 
Kujawskie Centrum Samouzdrawiania Naturą powstało aby pomagać 

ciężko chorym wrócić do zdrowia 

ale i tym, którzy pragną odzyskać 
smukłą sylwetkę bez skalpela i bólu oraz poprawić ogólną kondycję, 

przedłużyć długość życia Człowieka i poprawić jego jakość. 
Od początku istnienia Świata Ludzie żyli w zgodzie z cyklami 

jakie wyznaczała NATURA. Byli zdrowsi, silniejsi i, żyli dłużej. 
Niestety sami to zniszczyli, wprowadzając „wszędobylską” chemię, m.in. do 

przetworzonej żywności typu „Fast food”, leków,  itp. 

Jednym słowem – TRUCIZNY!!! 
NATUROTERAPIA to nic innego jak powrót do NATURY. 
Jest to odpowiednie komponowanie składników pochodzenia roślinnego 

w taki sposób, aby działały uzdrawiająco na organizm Człowieka. 
Samouzdrawianie skupia się przede wszystkim na 

stopniowym przywróceniu do pełni zdrowia w sposób naturalny, 
przez oczyszczanie organizmu z toksyn, metali ciężkich, pasożytów, grzybów i innych trucizn, 

które nieuchronnie prowadzą do powstawania nowotworów, cukrzycy, nadciśnienia i 
innych chorób „cywilizacyjnych”. 

Kujawskie Centrum Samouzdrawiania Naturą w Osłonkach, pow. Radziejów 

naturalnymi metodami pomaga odwrócić 

proces powstawania nowotworów. 
W swojej ofercie stosuje m.in. oczyszczanie organizmu 

z wszelkich zanieczyszczeń nagromadzonych przez lata, a największym sukcesem jest 
Naturalna Medycyna Estetyczna bez Skalpela i Bólu, 

w której oczyszcza się organizm z trucizn tracąc przy okazji 
zbędne kilogramy ciała. 

Uzdrawiamy również z chorób autoimmunologicznych i przewlekłych. 
Udzielamy porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, 

poprawiamy jakość życia Uzdrawianego i promujemy zdrowy styl życia. 
Samouzdrawiamy skutecznie metodami naturalnymi: 

zdrową żywą wodą, zdrową żywnością oraz najlepszymi terapiami, 
jakie wypracowała przez tysiące lat Światowa Medycyna Naturalna. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 
Możliwy jest również dojazd do osób ciężko chorych. 

 

Kujawskie Centrum Naturoterapii 

Kujawskie Centrum Samouzdrawiania Naturą 

Osłonki3, 88-220 Osięciny, pow. Radziejów 

e-mail: kcn@wp.eu, Tel. 506-210-575, 603-791-007 

www.kujawskanaturoterapia.pl 

mailto:kcn@wp.eu
http://www.kujawskanaturoterapia.pl
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      Dawno dawno, to było, bo jesz-
cze w czasach studenckich, byliśmy 
na wycieczce w Zakopanem. Prze-

wodnik był bardzo elokwentny, tak 
jak przynależne powinno to być 
przewodnikowi, i na wstępie wyja-
śnił nam etymologię nazwy ZAKO-
PANE. Otóż, według wyjaśnienia, 
nazwa miasta zawdzięcza swój po-
czątek bardzo odległej historii w 
której to chłopi pańszczyźniani 
uciekali w poszukiwaniu wolności, 
w odległe i trudnodostępne tereny.  
      W dawnych czasach tereny 

obecnego Zakopanego były terena-

mi królewskimi, to też warunki i 
prawa, były inne (łagodniejsze) niż 
na terenach należących do możno-
władców. No i, król też był zado-
wolony, że jego dobra stają się sa-
moczynnie zasiedlane, bo w przy-

padku jakiejkolwiek inwazji innego 

państwa każdy będzie bronić swojej 
własności a tym samym dóbr kró-
lewskich. 

      I na takiej właśnie zasadzie na 
tereny obecnego Zakopanego przy-

byli pierwsi osadnicy w poszukiwa-

niu wolności. A że, puszcza była 
dziewicza, teren trudnodostępny, 
górzysty, niedźwiedzie i wilki były 

na porządku dziennym; to też sa-
mowolni osadnicy karczowali pusz-

czę z przeznaczeniem na pierwsze 
poletko uprawne, ziemię kopali 
przy pomocy prymitywnych narzę-
dzi.  

      Ale aby wyżywić się na łonie 
natury, to jakieś  trzeba było hodo-
wać zwierzęta. A że, tereny były 
górzyste, to do hodowli najbardziej 
nadawały się owce. I właśnie owce 
można było najbezpieczniej wypa-
sać na stromych zboczach górskich.  
      Toteż pierwsi osadnicy zajęli 
się wypasem owiec i zaczęli funk-
cjonować jako pasterze.    

Ciąg dalszy ze s.1 
 

ZAKOPANE 

Ten piękny napis jest przy ul.3. Maja a Kościuszki, blisko urzędu miasta. 
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Jesteśmy blisko skoczni 
przy ul. Piłsudskiego. 

Tak wygląda dojście do Gubałówki. 
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Główne wejście na Gubałówkę.  

Inne ujęcie pokazujące wejście do Państwowej 
Kolejki Linowej na Gubałówce. 
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Dorożką można na Krupówki. 

I jesteśmy na Krupówkach. 
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Krupówki w głębi. 

Sienkiewiczówka, bo mieszkał i tworzył 
w tej rezydencji Henryk Sienkiewicz. 
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Stragan z serami i żurawiną na Krupówkach. 

Inny stragan z grzybami, konfiturami, miodami na Krupówkach od strony ul. Piłsudskiego.  
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Kolejne stragany na Krupówkach. 

W dalszym  ciągu Krupówki. 
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Kościół na Krupówkach. 

Od strony deptaka.  
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Ujęcie z frontu. 

 Krupówki to też Muzeum Figur Woskowych.  
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A w muzeum jest m.in.. Jaś Fasola. 

Wyjście z Krupówek. 
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Pomnik hr Władysława Zamoyskiego, honorowego 
obywatela Zakopanego, stoi przy skrzyżowaniu 
Krupówek a ul. 3 Maja.  

Pomnik Górala na ławeczce na Krupówkach. 



Nr 11 (87) Wieści Światowe 01 listopada 2019 r.            czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 47                                         

I wchodzimy w ulicę Piłsudskiego. 

Idąc w stronę Wielkiej Krokwi, w pobliżu domu w którym mieszkał Kornel Makuszyński 
(autor książek o Koziołku Matołku) jest pomnik Koziołka Matołka. 
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Inne ujęcie. 

I jesteśmy przy wejściu na 
skocznię Wielka Krokiew. 
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Na ścianie po lewej stronie 
przy wejściu głównym. 

Widok na skocznię.  
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      A swoje siedziby zakopywali w 

ziemi na zboczu wybranej przez 

siebie najbliższej góry. I w tych 
trudnych dziewiczych warunkach 

rozpoczynali życie człowieka wol-
nego.    

      A że, w zasadzie od zawsze 
każde miejsce na ziemi jest nazy-
wane przez człowieka w sposób 
wymyślony właśnie przez człowie-
ka, aby ułatwić lokalizację i trafie-
nie w dane miejsce, to też kolejni 
przybysze jak i mieszkańcy bliższej 
i dalszej okolicy zaczęli nazywać 
miejsce z tymi „zakopanymi” ZA-
KOPANE, czyli tam gdzie są ci 
zakopani. I kolejni nowi przybysze 

przychodzili do tych zakopanych. 

A skoro nazwa przyjęła się, to i 
teren został nazwany ZAKOPANE.  
      Przewodnik zaznaczył, że 
pierwszy akt w formie dokumentu 

osadniczego wydał król Stefan Ba-
tory. Ale na przestrzeni lat prawdo-

podobnie dokument zaginął.  
      Pomimo, że opowieść przewod-
nika ma logiczne brzmienie należa-
łoby się jeszcze zastanowić ile 
prawdy jest w opowieści przewod-
nika? Na to pytanie odpowiedzi nie 

znamy. 

      Ale szukając potwierdzenia 
słów przewodnika warto też zajrzeć 
na stronę internetowa: https://

pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane  i 

przeczytać, cyt.: „Zakopane – mia-

sto w południowej Polsce, w woje-

wództwie małopolskim, siedziba 

powiatu tatrzańskiego.  

      Największa miejscowość w 
bezpośrednim otoczeniu Tatr, duży 
ośrodek sportów zimowych, po-

tocznie nazywany zimową stolicą 
Polski. W jego granicach admini-

stracyjnych znajduje się znaczna 
część Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego (od Doliny Suchej Wody do 

Doliny Małej Łąki).  

      Według danych z 31 grudnia 
2017 miasto liczyło 27 266[1] 

mieszkańców, będąc tym samym 
drugim pod względem ludności – 

po Nowym Targu – miastem Pod-

hala.  

      Zakopane położone jest na Po-
górzu  Spisko-Gubałowskim,  w 

Rowie Podtatrzańskim oraz w Ta-

trach, nad kilkoma potokami, któ-
rych wody ostatecznie wpadają do 
rzeki Zakopianka (dopływu Białego 
Dunajca). Jest najwyżej położonym 
miastem Polski. W granicach admi-

nistracyjnych  miasta  znajduje  się 
część Tatr (z najwyższym punktem 
jakim jest wierzchołek Świnicy – 

2301 m n.p.m.). Pomijając tereny 
TPN, miasto leży na wysokości 750
–1126 m n.p.m., a część właściwa – 

zabudowana,  do  około  900  m 
n.p.m. Centralny punkt Zakopane-

go – skrzyżowanie ul. Krupówki i 

Wyciąg narciarski. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_małopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_małopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tatrzański
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ośrodek_narciarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatrzański_Park_Narodowy_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatrzański_Park_Narodowy_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Suchej_Wody_Gąsienicowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Małej_Łąki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane#cite_note-Powierzchnia_i_ludność-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Targ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podhale
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podhale
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogórze_Spisko-Gubałowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogórze_Spisko-Gubałowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rów_Podtatrzański
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopianka_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biały_Dunajec_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biały_Dunajec_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Świnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysokość_bezwzględna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatrzański_Park_Narodowy_(Polska)
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Kościuszki – znajduje się na wyso-
kości  838  m n.p.m.  Na północy 
rozciąga się pasmo Gubałówki, a 

na  południu  nad  miastem góruje 
Giewont.  

      Według danych z roku 2017[1] 

miasto zajmuje obszar 84,26 km² 
(w tym: użytki rolne – 31%, użytki 
leśne –  57%), stanowiąc 17,89% 
powierzchni powiatu.” 

       

      Na dalszej części tej samej stro-
ny internetowej można znaleźć 
potwierdzenie słów przewodnika, 
przynajmniej dotyczące wydania 
aktu królewskiego, cyt.: <Zakopane 
powstało jako osada na miejscu 
sezonowych osad pasterskich. 

Pierwszy (zaginiony) przywilej 

osadniczy wydał podobno Stefan 

Batory w 1578 r., który to przywi-
lej został zatwierdzony przez króla 
Michała Wiśniowieckiego przywi-

lejem osadniczym w 1670 r. 

(znanym tylko z odpisów – nie za-

chował się oryginał). W 1676 r. 
wieś liczyła 43 mieszkańców (wraz 
z Olczą i Poroninem). Pierwotnie 

osada należała do króla, później do 
cesarsko-królewskiego skarbu au-
striackiego. W 1824 r. Zakopane 

wraz z częścią Tatr zostało sprzeda-
ne węgierskiej rodzinie Homolac-
sów. W XVIII wieku w Kuźnicach 

zbudowano hutę żelaza (w XIX 
wieku był to największy zakład 
metalurgiczny w Galicji). Rozkwit 

Zakopanego rozpoczął się w dru-
giej połowie XIX w., kiedy to wła-
ściwości klimatyczne Zakopanego 
zaczął popularyzować Tytus Chału-
biński. W 1876 r. Towarzystwo 

Tatrzańskie otworzyło w Zakopa-
nem szkołę snycerską. W 1886 r. 

zostało oficjalnie uznane za uzdro-
wisko. W 1889 r. Zakopane liczyło 
już 3000 mieszkańców. W okresie 
tym dobra zakopiańskie pozostawa-
ły w rękach Eichborna i Pelza, 

Niemców, którzy prowadzili rabun-

kową gospodarkę leśną. W 1888 r. 
Pelz zbankrutował i jego majątki 
ziemskie zostały wystawione na 
licytację. Do licytacji stanął Nie-
miec, książę Christian Hohenlohe, 

który zapowiedział zamknięcie 
stacji klimatycznej i ograniczenie 

dostępu do Zakopanego dla przy-
jezdnych. Drugim uczestnikiem 

przetargu był Żyd Jakub Goldfin-
ger, właściciel miejscowej fabryki 
papieru, który zamierzał w dalszym 
ciągu rabunkowo eksploatować 
tatrzańskie lasy. Pierwszą licytację 
w lutym wygrał Goldfinger, ale 
została ona unieważniona. Drugą 
licytację dóbr zakopiańskich wy-

znaczono na dzień 9 maja 1889. W 
tymże też roku kupił je na licytacji 
za 460002 złote i 3 centy (wraz z 

dużą częścią Tatr) hrabia Włady-
sław Zamoyski – „mąż opatrzno-
ściowy” Tatr polskich, który stwo-
rzył podwaliny obecnego parku 
narodowego. Nabyte obszary Za-

Zjazd przy Gubałówce. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gubałówka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giewont
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane#cite_note-Powierzchnia_i_ludność-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Batory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Batory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michał_Korybut_Wiśniowiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poronin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuźnice_(Zakopane)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Królestwo_Galicji_i_Lodomerii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus_Chałubiński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus_Chałubiński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Tatrzańskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Tatrzańskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_Szkół_Plastycznych_im._Antoniego_Kenara_w_Zakopanem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Eichborn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Christian_Hohenlohe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licytacja_dóbr_zakopiańskich_(1889)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licytacja_dóbr_zakopiańskich_(1889)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gulden_austro-węgierski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Zamoyski_(1853–1924)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Zamoyski_(1853–1924)
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       Narodowy Fundusz Ochro-

ny  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej  zaprasza na bezpłatne 
szkolenia  z  dwóch  unijnych 
działań POIiŚ 2014-2020: 

1/. Działanie 2.1 Adaptacja do 

zmian klimatu wraz z zabezpie-

czeniem i zwiększeniem odpor-
ności  na klęski  żywiołowe,  w 
szczególności  katastrofy  natu-
ralne oraz monitoring środowi-
ska (Typ 5. Projekty dotyczące 
systemu gospodarowania wo-

dami opadowymi) 
      Szkolenie dla wnioskodaw-

ców biorących udział w 4. nabo-
rze wniosków o dofinansowanie 
odbyło się już 24 października 
2019 r. w godz. 10:00 – 15:00 w 

siedzibie  NFOŚiGW 
(Warszawa,  ul.  Konstruktorska 

3A). 

      Podczas  szkolenia  został 
omówiony  m.in.:  regulamin 
konkursu, kryteria wyboru pro-

jektów,  sposób  wypełnianie 
wniosku o dofinansowanie, mo-

duł Generatora wniosków o do-
finansowanie. 

      Termin zgłoszeń upłynął 18 

października br. 
      Zgłoszenia  przyjmowane 
były za pomocą formularza on-

line: http://www.nfosigw.gov.pl/

formularze/formularz-

zgloszeniowy-na-szkolenie-

dzialanie-215-poiis-2014-2020/ 

 

2/.  Działanie 2.2 Gospodarka 

odpadami  komunalnymi  (Typ 

4. Projekty dotyczące instala-
cji przetwarzania odpadów w 
procesie recyklingu) 
      Szkolenie dla wnioskodaw-

ców biorących udział w konkur-
sie naboru wniosków o dofinan-
sowanie odbędzie się w dwóch 
terminach do wyboru: 22 listo-

pada  i  6 grudnia  2019 r.  w 

godz. 10:00 – 15:00 w siedzibie 

NFOŚiGW (Warszawa, ul. Kon-
struktorska 3A). 

      Podczas  szkolenia  zostanie 

omówiony  m.in.:  regulamin 
konkursu, kryteria wyboru pro-

jektów,  sposób  wypełnianie 
wniosku o dofinansowanie, mo-

duł Generatora wniosków o do-
finansowanie. 

      Terminy zgłoszeń: na szko-
lenie w dniu 22 listopada – do 

dnia  18  listopada  br.,  a  na 

szkolenie w dniu 6 grudnia – do 

dnia 2 grudnia br. 
      Zgłoszenia przyjmujemy za 
pomocą  formularza  on-line: 

http://nfosigw.gov.pl/

formularze/formularz-

zgloszeniowy-na-szkolenie-

dzialanie-22-poiis-04-2019/ 

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW 

Warszawa 

 

Zaproszenie 

dla zainteresowanych 

moyski nieoficjalnie nazwał 
„Państwo Zakopane”. Nowy właści-
ciel – pomimo znacznych trudności 
– znacznie zmodernizował Zakopa-
ne, budując wodociągi, pocztę, 
szkoły, muzea i inne budynki uży-
teczności publicznej. Zakładał też 
telefony i zalesiał stoki górskie. Z 
jego inicjatywy w latach 1899–1901 

wybudowano linię kolejową Cha-

bówka – Zakopane. W Kuźnicach 
działał prowadzony przez matkę i 
siostrę Zamoyskiego zakład dla 
dziewcząt, w którym wykształcenie 
zdobyło ok. 6 tys. młodych kobiet
[5]. Według austriackiego spisu 

ludności z 1900 r. w 1075 budyn-
kach w Zakopanem na obszarze 

6491 hektarów (gemeinde i gutsge-

biete) mieszkało 5768 osób (gęstość 
zaludnienia 88,9 os./km²), z czego 

5531 (95,9%) było katolikami a 234 

(4,1%) wyznawcami judaizmu[6]. 

W 1933 r. Zakopane uzyskało pra-
wa miejskie. (…). 

      W czasie II wojny światowej 
Zakopane stało się punktem prze-
rzutowym na Węgry. Część górali 
wstąpiła do proniemieckiej organi-
zacji Goralenvolku. W piwnicach 

hotelu „Palace” mieścił się areszt 
Gestapo. Ze względu na okrutne 
tortury stosowane w czasie przesłu-
chań miejsce to zostało nazwane 
Katownią Podhala. Na początku 
marca 1940 w willi „Pan Tadeusz” 
przy Drodze do Białego miała miej-
sce III Metodyczna Konferencja 

NKWD i Gestapo, na której omó-
wiono metody pracy operacyjnej 

przeciwko polskiemu podziemiu i 

wymieniono się informacjami[8].  

      W latach 1977–1994 było sie-
dzibą gminy tatrzańskiej.> 

 

      A jak wygląda Zakopane dzi-
siaj?  

      Dzisiaj jest barwnie, głośno, 
przyjemnie, wczasowiskowo, 

uzdrowiskowo, oczywiście handlo-
wo, itd.  

      Nasz czytelnik Tadeusz lubi 

dokumentować to co widzi i na 
takiej zasadzie będąc w Zakopanem 
wykonał kilka zdjęć i dostarczył 
celem opublikowania. A więc dzi-
siaj, możemy zobaczyć to co wi-
dział pan Tadeusz w obiektywie. 
 

Red. 

http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dzialanie-215-poiis-2014-2020/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dzialanie-215-poiis-2014-2020/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dzialanie-215-poiis-2014-2020/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dzialanie-215-poiis-2014-2020/
http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dzialanie-22-poiis-04-2019/
http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dzialanie-22-poiis-04-2019/
http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dzialanie-22-poiis-04-2019/
http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dzialanie-22-poiis-04-2019/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chabówka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chabówka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane#cite_note-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austro-Węgry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_łaciński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Judaizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane#cite_note-Gemeindelexikon_der_im_Reichsrate-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_światowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Goralenvolk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Palace
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palace_Katownia_Podhala
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=III_Metodyczna_Konferencja_NKWD_i_Gestapo&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane#cite_note-8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Tatrzańska
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PROŚBA O OSZCZĘDZANIE WODY 
 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Szamotuły, 

w związku z występującą falą upałów prosimy 

o zaprzestanie podlewania 

w godzinach wieczornych 

ogrodów, ogródków warzywnych i trawników. 

Zapewni to wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy 

wystarczającą ilość wody na potrzeby higieny, 

pojenia zwierząt i innych niezbędnych czynności. 

W innym wypadku problemy z dostępnością wody 

mogą wystąpić zwłaszcza u odbiorców położonych 

na obrzeżach naszej Gminy. 

Dlatego prosimy oszczędnie korzystać z wody 

tj. m.in. podlewanie przesunąć na godziny nocne 

(najlepiej po godz. 24:00). 

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Szamotułach Sp. z o.o. 

Oddział Wodociągów i Kanalizacji 
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Ciąg dalszy ze s.8 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

Jardins Pour Tous 

Na zakupy z taczką, zamiast z wózkiem. 
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Hotel dla owadow; w 

ogrodzie w Villenoy. 
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rzyw i owoców, w tym 130 odmian 
cenionych za wartości smakowe, a 
także  wiele  rodzajów  kwiatów.  
Corocznie  zasadza  się  10  000 

drzew owocowych.  W ogrodach 

tych zobaczymy 30 odmian pomi-

dorów, 50 odmian jabłek, 15 od-
mian truskawek. Takich smakoły-
ków nie można dostać w supermar-
ketach.   

      Odwiedzający te ogrody rzadko 
mogą  odmówić  sobie  zerwania 
garści malin lub zerwnia jabłka i 
zjedzenia  ich  zanim  zaniosą  do 
kasy, by za nie zapłacić. Hojność 
natury zrekompensuje, jak się oka-
zuje, ubytek dochodu spowodowa-

nego łakomstwem klientów. 
      Uprawa odbywa się zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwo-
ju.   Zastosowano między innymi 
optymalne metody nawadniania dla 

oszczędności  wody,  stosuje  się 
gracowanie, ochrone grządek przed 
chwastami za pomocą folii biode-
gradowalnej. Ogrodnicy przykłada-
ją dużą wagę do stworzenia warun-
ków  dla  bioróżnorodności,  gdyż 

część terenu pozostawiają ugorem, 
zachowując szerokie ścieżki poro-
śnięte  trawą,  faworyzują  udział 
owadów  pożytecznych 
(bioregulatorów),  które  niszczą 
szkodniki  (mszyce,  wciornastki, 

przędziorki, itp.) przez umieszcza-
nie w pobliżu upraw „hoteli” dla 
owadów,  czyli  małych  drewnia-
nych domków z przegródkami wy-
pełnionymi suchymi łodygami ro-
ślin,  pędami  bambusa,  słomą, 
szyszkami, drewnianymi klockami 

z  przewierconymi otworkami lub 

dachówkami  uwielbianymi  przez 
tzw. dzikie pszczoły (pszczoły mu-
rarki), itp.  

      W takim hotelu mogą zimować, 
nocować  lub  tylko  odpocząć  w 
ciągu dnia tacy „goście” jak: bie-
dronki, trzmiele, muchy bzyg, skor-

ki, osy, złotooki, oriusy, chrząszcze 
biegaczowate i inne. 

https://ulicaekologiczna.pl/fauna/

dzikie-pszczoly-wartosciowa-

przyjazn-nawet-gdy-brak-

miodowej-premii 

 

      Obecność w ogrodach owadów 
pożytecznych jest  niezbędna.  Za-
pewniają ona równowagę w danym 
ekosystemie nie tylko przez elimi-

nację szkodników upraw, ale  też 
wiele rodzajów owadów jest zapy-
laczami  roślin.  Tymczasem  ci 
sprzymierzeńcy ogrodników są w 
wielkim niebezpieczenstwie, będą-
cym wynikiem stosowania  w rol-

nictwie  intensywnym  masowych 

ilości  środków  owadobójczych. 
Jesteśmy  w  obliczu  zagłady 
pszczół. W latach 1990 odnotowy-
wano  3%  -  5%  śmiertelności 
pszczół. Po wprowadzeniu do użyt-
ku środków owadobójczych, typu 
nikotynoidów, śmiertelność wzro-
sła do 30%. Obecnie straty wyno-
szą  od  60%  do  90%  populacji 
pszczół w pasiekach.  
      Naturalnym  wrogiem  pszczół 
był do tej pory przede wszystkim 
pasożyt pszczół, roztocz o nazwie 
Varroa Destructor. Osłabione che-
mią pszczoły ulegają  od niedawna 
atakom  również  innych pasoży-
tów.  Wrogami  pszczół  są  także 

Przygotowywanie haseł 
protestacyjnych. 

https://ulicaekologiczna.pl/fauna/dzikie-pszczoly-wartosciowa-przyjazn-nawet-gdy-brak-miodowej-premii
https://ulicaekologiczna.pl/fauna/dzikie-pszczoly-wartosciowa-przyjazn-nawet-gdy-brak-miodowej-premii
https://ulicaekologiczna.pl/fauna/dzikie-pszczoly-wartosciowa-przyjazn-nawet-gdy-brak-miodowej-premii
https://ulicaekologiczna.pl/fauna/dzikie-pszczoly-wartosciowa-przyjazn-nawet-gdy-brak-miodowej-premii
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szerszenie azjatyckie (gatunek in-

wazyjny), a nawet niektóre pająki 
(pająk-krab).  

      Człowiek i jego broń chemiczna 
dołączyły  do  tej  armii  wrogów 
pszczoły miodnej. Oprócz pszczół 
giną  w  sposób  spektakularny 
wszystkie  inne  gatunki  owadów 
zapylających, a niezbędnych w rol-
nictwie. Albowiem, przyroda jest w 

taki  sposób  skonstruowana,  że  w 
normalnych, czyli naturalnych wa-

runkach,  właśnie  ginące  owady 
zapylały 78% odmian roślin owado-
pylnych i drzew oraz 84% rodzajów 
roślin,  którymi  żywi  się  właśnie 
człowiek.  W  Europie  populacja 
owadów spadła  o  około  80%  w 
okresie prawie 30 lat, a wraz z owa-

dami zginęła 1/3 liczba ptaków ży-
wiących się owadami. 
https://www.greenpeace.org/poland/

aktualnosci/1145/pszczelarze-

naukowcy-i-ekolodzy-domagaja-sie

-cofniecia-zabojczej-dla-pszczol-

decyzji/ 

 

http://greenpeace.pl/

wymieranie_pszczol/faq.html 

 

https://

chwilezachwyco-

ne.blogspot.com/2015/08/pajaki-

czatujace-na-kwiatach.html 

 

      Wiadomo  już,  że  dla  kolonii 
pszczół  nikotynoidy są niezwykle 
niebezpieczne. Ale nie tylko one. 

Lobby agrochemiczne, będące ce-
lem krytyk ze strony społeczeństw i 
organizacji  proekologicznych  wo-

bec  promowania  nikotynoidów, 
zaproponowało  wprowadzać  na 
rynek  zupełnie  nowe  substancje 
owadobójcze. Należą do nich insek-
tycydy z grupy sulfoksymin, zawie-

rające substancje o nazwie sulfoksa-
flor.  Substancja ta  nie należy do 
nikotynoidów,  lecz  jej  efekt  jest 
podobny,  gdyż  oddziaływuje  na 
system nerwowy owadów. Dodat-
kowo jest wyjątkowo szkodliwa dla 
trzmieli, ograniczając ich populację 
o  ponad  połowę.  Można  powie-
dzieć,  że  nikotynoidy  wyrzucono 
przez drzwi, a one wróciły oknem.  

 

      Dla niektórych  insektycydów w 
niektórych krajach skrócono jednak 
dozwolony  termin  stosowania  w 

rolnictwie. 

 

      Innym bardzo kontrowersyjnym 

produktem przemysłu agrochemicz-
nego są środki grzybobójcze należą-
ce do grupy pestycydów o nazwie 
SDHI  (Succinate  Dehydrogenase 

Inhibitor), stosowane od wielu lat.  

Nowy rodzaj SDHI uzyskał zezwo-
lenia do stosowania we Fracji, po-

mimo  udowodnionej  toksyczności 
tych środków grzybobójczych; po-
wodujących zakłócenie oddychania 
komórkowego u wszystkich organi-
zmów żywych (w tym ludzi), zmie-
niając nawet strukturę ADN u ludzi, 
powodując  zmiany  genetyczne, 
zapalenia mózgu, i mające działanie 
rakotwórcze. 
      Pozostałości  różnych  pestycy-
dów  znaleźć  można  prawie  we 
wszystkich  produktach  rolnych,  i 

we wszystkich tkankach roślin,  a 
także w wodach głębinowych, rze-

Nie dla Europacity. 

https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1145/pszczelarze-naukowcy-i-ekolodzy-domagaja-sie-cofniecia-zabojczej-dla-pszczol-decyzji/
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1145/pszczelarze-naukowcy-i-ekolodzy-domagaja-sie-cofniecia-zabojczej-dla-pszczol-decyzji/
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1145/pszczelarze-naukowcy-i-ekolodzy-domagaja-sie-cofniecia-zabojczej-dla-pszczol-decyzji/
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1145/pszczelarze-naukowcy-i-ekolodzy-domagaja-sie-cofniecia-zabojczej-dla-pszczol-decyzji/
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1145/pszczelarze-naukowcy-i-ekolodzy-domagaja-sie-cofniecia-zabojczej-dla-pszczol-decyzji/
http://greenpeace.pl/wymieranie_pszczol/faq.html
http://greenpeace.pl/wymieranie_pszczol/faq.html
https://chwilezachwycone.blogspot.com/2015/08/pajaki-czatujace-na-kwiatach.html
https://chwilezachwycone.blogspot.com/2015/08/pajaki-czatujace-na-kwiatach.html
https://chwilezachwycone.blogspot.com/2015/08/pajaki-czatujace-na-kwiatach.html
https://chwilezachwycone.blogspot.com/2015/08/pajaki-czatujace-na-kwiatach.html
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kach i jeziorach, i są one niezwykle 
trwałe w działaniu.  
 

      Wielką zaletą ogrodów Chape-
au de Paille jest to, że odrzucają 
metody agrochemii i preferują me-
tody ekologiczne. Ich atrakcyjność 
podnosi  usytuowanie  na  terenach 

podmiejskich, w pobliżu większych 
aglomeracji,  dlatego  dostępne  są 
dla  mieszkańców  miast,  którzy 
mogą korzystać z kontaktu z natu-
rą. Ogrody tego typu są też znako-
mitą formą edukacji dla młodszych 
pokoleń, ucząc sekretów uprawy i 
zbioru warzyw i owoców uprawia-
nych zgodnie z prawami natury, z 

poszanowaniem pór roku i wyma-
gań ziemi. Każdy ogród „Chapeau 
de Paille” utrzymuje na swoim tere-
nie  zagrodę zwierząt. Są to zazwy-
czaj  kury,  kaczki,  kozy,  kucyki, 

osły,  które  budzą  zaciekawienie 
młodszych klientów. 
      Jest to jedyna we Francji forma 

ogrodnictwa  oferująca  klientom 
możliwość  samodzielnego  zbioru 
plonów. Ogrodnicy z „Chapeau de 
Paille”   podkreślają   znaczenie 

żywności produkowanej lokalnie i 
promują  krótki  łańcuch  dostaw 
żywności dla klienta. 
      Ogrody  „Chapeau  de  Paille” 
spełniają słuszną misję, lecz muszą 
liczyć się  z tendencją rozrastania 
się  miast  oraz z  zagrożeniem ze 
strony  wielkich  przedsiębiorstw, 
które zachłannie zagarniają tereny 
podmiejskie.  

      Bitwa  o  ziemię  od  wielu  lat 
toczy się w miejscowości Gonesse 
pod Paryżem. Na tych niezwykle 
żyznych  ziemiach,  w  szczerym 
polu, planowano budowę ogromne-
go  centrum  handlowego 

„Europacity” wraz z dworcem kolei 
podmiejskiej. Protest rolników do-
prowadził do anulowania projektu 
centrum  handlowego,  ale  batalia 

nadal trwa o odrzucenie planu bu-

dowy dworca. 

https://reporterre.net/Les-opposants

-a-EuropaCity-neutralisent-les-

travaux-de-la-future-gare 

      Niewypłacalność  kredytowa, 
upadek małych gospodarstw, niskie 
zarobki i plaga samobójstw (jedno 
na dwa dni), to obraz sytuacji rolni-

ków  francuskich  produkujących 
konwencjonalnie, uzależnionych od 
chemii i wymogów produktywno-
ści.  
      Tymczasem  pomimo  małego 
wsparcia finansowego ze środków 
państwowych i opóźnień w wypła-
caniu dotacji,  kryzysy nigdy nie 

dotykają  ani rolnictwa ekologicz-
nego,  ani  ogrodów „Chapeau  de 
Paille”. 
      Ogrody te zapraszają klientów 
przez cały okres wegetacji, zaś w 
okresie zimowym czynne są tylko 
sklepy działające na terenie ogro-
dów,  które  oferują  artykuły  spo-
żywcze produkowane lokalnie.  
      Wycieczka  do  ogrodów 
„Chapeau de Paille” może być for-
mą rekreacji, stwarzając możliwość 
przebywania  na  świeżym  powie-
trzu, a jednocześnie okazję do zao-
patrzenia się w warzywa i owoce, 
tym chętniej  zjadane,  że  zebrane 
własnoręcznie. 

E.Pietruch 

Francja  

Paryż 

Pająk  kwietnik - zwany pająkiem krabem 
(atakuje owady zapylające kwiaty). 

https://reporterre.net/Les-opposants-a-EuropaCity-neutralisent-les-travaux-de-la-future-gare
https://reporterre.net/Les-opposants-a-EuropaCity-neutralisent-les-travaux-de-la-future-gare
https://reporterre.net/Les-opposants-a-EuropaCity-neutralisent-les-travaux-de-la-future-gare


OŚRODEK   BIOVILLA   ZAPRASZA 
Imprezy rodzinne : chrzciny, komunie, wesela, stypy, imieniny, rocznice, jubileusze, 

zjazdy rodzinne, bankiety, kameralne spotkania w gronie przyjaciół, szkolenia, 
konferencje, spotkania firmowe.  

Świadczymy też usługi cateringowe. Oferujemy pobyt wypoczynkowy 

w kameralnych i komfortowych pokojach oraz apartamentach. 
 

 Restauracja i sale konferencyjne wyposażone są w klimatyzację oraz nowoczesny 

sprzęt audiowizualny. 

Stobnicko 14 A 

tel.  612913667  oraz  693105339 

www.biovilla.pl 
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      Minister Zbigniew Ziobro na 

konferencji naukowej Instytutu 

Wymiaru Sprawiedliwości: Ta 

debata rozpoczyna cykl dyskusji na 

temat problemów związanych z 
zapewnieniem bezpieczeństwa, 
które towarzyszą migracji – powie-

dział dziś (9 października 2019 r.)
Minister Sprawiedliwości Prokura-
tor Generalny Zbigniew Ziobro 

podczas otwarcia konferencji nau-

kowej „Migracja a integracja. 
Wpływ migracji na wzrost prze-
stępczości”. W wydarzeniu wzięli 
udział Minister - Członek Rady 
Ministrów Michał Woś, a także 
Marcin Wielec – dyrektor Instytutu 

Wymiaru Sprawiedliwości.  
      Zorganizowana przez IWS de-

bata ma pomóc w postawieniu dia-
gnozy problemów związanych z 
imigracją i przyczynić się do ich 
skutecznego rozwiązywania.  
      Procesy migracyjne trwają, za-
grożenie wzrostem przestępczości 

jest realne, istnieje nawet niebez-

pieczeństwo, że może się nasilić, 
jeśli kraje Unii Europejskiej nie 
podejmą na czas odpowiednich 
działań – podkreślił Zbigniew 
Ziobro. 

Najważniejsze bezpieczeństwo 

      Polityczna poprawność, jak 
zwrócił uwagę, często nie pozwala 
np. w niektórych krajach Europy 
Zachodniej na przedstawianie peł-
nych danych na temat przestępczo-
ści wśród imigrantów z Afryki Pół-
nocnej czy stopnia radykalizmu 

islamskiego. 

      Cieszę się, że nasz rząd wspól-
nie z innymi członkami Grupy Wy-
szehradzkiej zablokował przymuso-
wą relokację uchodźców w Unii 
Europejskiej. Nie zgodzimy się na 
szerokie otwarcie granic dla imi-

grantów – mówił Zbigniew Ziobro.  
      Zaznaczył, że jednym z najważ-
niejszych obowiązków państwa jest 
zapewnienie bezpieczeństwa oby-

watelom. 

Polska pomaga potrzebującym 

      Nauka dąży do prawdy. Tylko 
ona jest ciekawa, a presja imigra-

cyjna znowu się nasila – powiedział 
minister Michał Woś, odpowie-
dzialny w rządzie za pomoc huma-
nitarną. – Polska pomaga potrzebu-

jącym na miejscu, m.in. w Syrii. To 
ważne, bo według szacunków spe-
cjalistów, za pieniądze, jakie np. 
niemiecki rząd wydaje na jedną 
rodzinę imigrantów syryjskich w 
Berlinie, można by pomóc 6-7 ta-

kim rodzinom w Syrii. 

      Prelegentami podczas konferen-

cji byli naukowcy z kilku ośrodków 
akademickich w Polsce oraz prak-

tycy zajmujący się bezpieczeń-
stwem. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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Migracja a przestępczość 
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Blok z balkonami od strony ogródków 
i garaży z widokiem na pola uprawne. 

Sprzedam w atrakcyjnej cenie zakupu piękne nowe słoneczne M-3 lub M-4 mieszkanie jest z lo-

żą, piwnicą, strychem w nowym bloku mieszkalnym w strefie podmiejskiej Kętrzyna 
(Podławki); obok bloku można dokupić też bardzo tanio nowy murowany garaż. Jeden metr 

mieszkania w preferencyjnej cenie 1.999zł.  
Blok jest ocieplony, doprowadzony i rozprowadzony po mieszkaniach jest prąd elektryczny i wo-
da, pozakładane są kaloryfery i rury, podłączony jest odpływ ścieków z łazienek i kuchni, poza-
kładane są wewnętrzne drzwi w mieszkaniach; drzwi są też na strych w każdej klatce schodowej 
i do piwnicy.  
 

 telefon :   606-559-313 

Strona frontowa od ulicy głównej. Przed blokiem jest zatoka przystanku 
autobusowego i przystanek sklepu mobilnego, oraz przystanek dla dzie-

ci szkolnych, przy szosie głównej jest również kaplica do nabożeństw  
w sali wiejskiej ok.150m, i nowy piękny plac zabaw dla dzieci ok.50m 
od bloku, a między salą wiejską i placem zabaw dla dzieci jest boisko 
do gry w siatkówkę. 
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      Nowe obowiązki i uprawnie-
nia kierowców aut oraz kontrolu-
jących zawarto w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie kontroli 

ruchu drogowego. Regulacje, któ-
re jednocześnie doprecyzują ist-
niejące przepisy w tym zakresie, 
mają wejść w życie od listopada 
br. 
  

      W  projekcie  rozporządzenia 
zachowano większość obecnie obo-
wiązujących regulacji dotyczących 
kontroli  ruchu drogowego.  Głów-
nym celem zmian jest doprecyzo-

wanie  dotychczasowych  procedur 

działania  np.  Policji.  Dotyczy to 
między innymi kwestii miejsc po-
stoju  pojazdów organów kontroli 
ruchu drogowego w czasie kontroli. 

W  rozporządzeniu  zapisano,  że 
podczas prowadzenia działań kon-
trolnych dopuszcza się postój radio-
wozu w miejscu, gdzie jest to za-

bronione, lecz nie zagraża bezpie-
czeństwu ruchu drogowego.  
  

      Po wejściu w życie rozporzą-
dzenia kierowcy i funkcjonariusze 

zyskają nowe obowiązki i upraw-
nienia. Policjant, a także inspektor 
Inspekcji  Transportu  Drogowego, 

funkcjonariusz  Żandarmerii  Woj-
skowej,  Straży  Granicznej  oraz 
Służby Celno-Skarbowej,  podczas 

kontroli  drogowej,  będzie  mógł 
sprawdzić przebieg zarówno zatrzy-
manego do kontroli pojazdu, jak i 

pojazdu przewożonego np. na lawe-

cie. Aktualny przebieg wpisze do 

Centralnej  Ewidencji  Pojazdów. 
Będzie także możliwość, w przy-
padku zastrzeżeń po wstępnej kon-
troli technicznej pojazdu użytkowe-
go – np. ciężarowego lub autobusu, 
skierowania go na bardziej szczegó-
łowe badania. Pomoże to wyelimi-
nować z dróg niesprawne samocho-
dy. 

  

      Projekt rozporządzenia rozsze-
rza katalog możliwości wpuszcze-
nia kierowcy kontrolowanego po-

jazdu do radiowozu. Policjant bę-
dzie mógł to zrobić, jeśli np. kie-
rowca  zadeklaruje  chęć  zapłaty 
mandatu za pomocą karty płatniczej 
lub innego instrumentu płatniczego. 
Dzięki  zmianom  łatwiej  będzie 
kontrolującemu  wnioskować  do 
starosty o ocenę stanu zdrowia kie-
rującego  pojazdem,  jak  również 
skierowanie kierowcy lub motorni-

czego  na  egzamin  sprawdzający 
jego kwalifikacje.  

  

      W  sytuacji  przeprowadzania 

tzw.  szybkich  testów  trzeźwości 
policjant  w mundurze  nie  będzie 
musiał  legitymować się każdemu 
kierowcy - przewiduje projekt roz-

porządzenia. Zawarte w nim nowe 
regulacje dotyczą ponadto zrywania 
plomb w celu kontroli przewożo-
nych odpadów. W razie wątpliwo-
ści  co  do przewożonego ładunku 
wolno  będzie  kontrolującemu ze-
rwać plombę zabezpieczającą. Prze-
pisy określają także warunki wyko-
nywania kontroli transportu odpa-

dów przez  inspektorów Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz procedu-
ry  dotyczące  kontroli  pojazdów 
służb specjalnych.    
  

      Tak  jak  obecnie,  do  kontroli 

będą mogli zatrzymać kierowców: 
policjanci,  inspektorzy  Inspekcji 

Transportu Drogowego, funkcjona-

riusze Straży Granicznej,  Żandar-
merii  Wojskowej,  Służby  Celno-

Skarbowej, straży gminnych, straży 
leśnych oraz straży parku, jak rów-
nież  osoby  działające  w imieniu 
zarządcy drogi w obecności poli-
cjanta  lub  inspektora.  Nowym 

uprawnionym do kontroli w zakre-

sie transportu odpadów (w obecno-
ści wybranych uprawnionych, np. 
policjanta) – są inspektorzy Inspek-
cji Ochrony Środowiska.   
  

      Konieczność wydania rozporzą-
dzenia  wynika  z  dostosowania 

przepisów do ustawy Prawo o ru-
chu drogowym oraz ustawy o trans-

porcie drogowym. Ustawa ta wdra-

ża do prawa krajowego dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i  Rady 

Unii Europejskiej dotyczącą drogo-
wej kontroli technicznej pojazdów 
użytkowych. Obecnie zamieszczo-
ny projekt znajduje się jeszcze w 
fazie  uzgodnień  międzyresorto-
wych, dlatego też ostateczne zapisy 
mogą ulec zmianie.  
 

Ministerstwo Spraw  

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Zmiany w kontroli 

ruchu drogowego 

  

      Sejm i Senat  przyjęły opraco-
wany  przez  Ministerstwo  Infra-

struktury projekt nowelizacji usta-

wy - Prawo o ruchu drogowym, 

wprowadzający przepisy dotyczące 
tworzenia  drogowych  korytarzy 

życia oraz jazdy na suwak. Następ-

nie projekt trafi do podpisu Prezy-

denta. Nowe przepisy zaczną obo-
wiązywać po upływie 21 dni  od 
publikacji w Dzienniku Ustaw.  

  

      Celem nowelizacji jest stworze-

nie jednoznacznych zasad zachowa-

nia kierowców w dwóch istotnych 

 

Korytarz życia i jazda na suwak 
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dla bezpieczeństwa i płynności ru-
chu  drogowego  sytuacjach:  gdy 

zachodzi  potrzeba  umożliwienia 
służbom  ratowniczym  szybkiego 
dotarcia na miejsce zdarzenia dro-

gowego,  a  także  gdy  występuje 
zwężenie drogi ograniczające liczbę 
dostępnych pasów.  
  

      W sytuacji zagrożenia życia na 
drodze ważna jest każda sekunda. 
Zależy nam, by kierowcy wiedzieli, 
jak należy tworzyć korytarze życia, 
żeby  odpowiednie  służby  mo-
gły  jak najszybciej dotrzeć do po-
szkodowanych – powiedział mini-
ster infrastruktury, przewodniczący 
KRBRD Andrzej Adamczyk.  

  

      Regulacja  ma  doprecyzować 
obecnie  obowiązujące  przepisy 
poprzez dokładne określenie zasad 
tworzenia przez kierujących wolnej 
przestrzeni dla pojazdów służb ra-
tunkowych  oraz  ustępowania  im 
pierwszeństwa,  w  tym  właściwy 
kierunek zmiany pasa ruchu w celu 

stworzenia korytarza. W skrócie – 

kierowcy  poruszający  się  lewym 

skrajnym pasem mają  obowiązek 
zjechać na lewo, a poruszający się 
pozostałymi pasami - na prawo, tak 

aby umożliwić swobodny przejazd 
pojazdom ratunkowym. 

  

      W przypadku jazdy na suwak 

przepisy precyzyjnie określą zasady 
pierwszeństwa jazdy z poszczegól-
nych pasów ruchu, gdy następuje 
zmniejszenie ich liczby, a w miej-

scu zwężenia powstaje zator. Sfor-
malizują też zasadę naprzemienne-
go wjazdu po jednym pojeździe z 
każdego pasa ruchu. 
  

      Propozycje Ministerstwa Infra-

struktury są zbliżone do sprawdzo-
nych od lat rozwiązań funkcjonują-
cych w wielu w krajach Europy. 

  

      Projekt powstał w ramach dzia-
łań zapisanych w Programie reali-
zacyjnym  na  lata  2018-2019  do 

Narodowego  Programu  Bezpie-

czeństwa Ruchu Drogowego 2013-

2020, za który odpowiedzialna jest 
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego.  

  

      Zwiększenie bezpieczeństwa na 
drogach jest jednym z priorytetów 
rządu.  W tym celu podejmujemy 
odpowiednie działania legislacyjne. 
Wiemy, że oprócz zmian w przepi-
sach musimy też nieustannie kształ-
tować właściwe  postawy Polaków 
–  a to jest możliwe dzięki takim 
kampaniom jak „Życie ma pierw-
szeństwo”  –  podkreślił  minister 
Andrzej Adamczyk.  

  

      „Życie ma pierwszeństwo” – to 

hasło kampanii edukacyjnej 
KRBRD skierowanej do polskich 

kierowców. Jej celem jest szerzenie 
wiedzy na temat zasad tworzenia 

korytarza życia. Kluczowym ele-
mentem kampanii jest interaktywny 

spot, który można obejrzeć na stro-
nach www.krbrd.gov.pl oraz 

www.zyciemapierwszenstwo.pl. 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Sąd Rejonowy w Tychach, je-
den z największych sądów rejono-
wych w kraju, będzie mieć nową 
siedzibę – poinformował dziś (9 
października, wiceminister spra-
wiedliwości Michał Wójcik. Dzięki 
porozumieniu z prezydentem Mia-

sta Tychy i samorządem uda się 
nieodpłatnie uzyskać działki w cen-
trum miasta, na których stanie no-
wy gmach. 

      Sąd w z Tychach działa prężnie, 
ale do tej pory pracował w trud-
nych warunkach, w budynku, w 

którym wcześniej były mieszkania 
– mówił Michał Wójcik na konfe-
rencji prasowej w Tychach. - Od 

dawna zdawaliśmy sobie sprawę z 

konieczności znalezienia nowego 
miejsca dla pracowników sądu, 
sędziów, asesorów, jak i interesan-
tów przychodzących do sądu. Dla-
tego podjąłem decyzje dotyczące 
budowy nowoczesnego obiektu, w 

którym mieścić się będzie Sąd Re-
jonowy w Tychach.  

 

Spełnienie oczekiwań 

 

      3 lipca 2019 r. wiceminister 

Wójcik udzielił zgody dyrektorowi 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach i 
dyrektorowi Sądu Rejonowego w 
Tychach na podjęcie działań zmie-
rzających do nieodpłatnego pozy-
skania działki w Tychach, oferowa-
nej przez władze miasta.  

      To wyjątkowo ważne, bo liczba 

spraw, jakimi zajmuje się ten sąd, 
co rok wzrasta o kilka do kilkuna-

stu tysięcy. O budowie nowej sie-
dziby sądu mówiło się w Tychach 
od dawna. Dziś już wiadomo, że 
powstanie ona przy ul. Dąbrow-
skiego, w  centrum miasta, pomię-
dzy parkingiem wielopoziomowym 

a siedzibą Poczty Polskiej. 
- Zaproponowaliśmy sześć działek 
o łącznej powierzchni blisko 15 tys. 
metrów kwadratowych. Czekamy 
na wskazanie przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości, które działki wy-
bierze. Wszystkie są bardzo dobrze 
skomunikowane. W sąsiedztwie 
przyszłej siedziby sądu znajduje się 
parking na ponad 320 samochodów 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Nowy budynek dla 

Sądu Rejonowego w Tychach 

http://www.krbrd.gov.pl/
http://www.zyciemapierwszenstwo.pl/
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oraz przystanki komunikacji miej-

skiej – mówił prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba.  

  

      Tyski sąd zajmuje się sprawami 
wpływającymi z miast: Bieruń, 
Lędziny, Tychy oraz gmin: Bojszo-
wy i Kobiór, a w niektórych przy-
padkach - także z Pszczyny i Miko-
łowa. Sąd zatrudnia 228 pracowni-
ków, w tym 37 sędziów i 5 aseso-
rów. W roku 2017 wpłynęło do 
niego prawie 59 500 spraw, a do 

końca września br. – już ponad 56 
600.  

 

Nowy obiekt jak najszybciej 

 

      Komórki organizacyjne sądu 
mieszczą się dziś w trzech budyn-
kach przy ul. Budowlanych, Bałuc-
kiego i placu Baczyńskiego. Na 
potrzeby archiwum trzeba też wy-
najmować powierzchnię przy ul. 
Budowlanych. Jest ciasno, a obsłu-
ga osób przychodzących do sądu, 
zwłaszcza niepełnosprawnych oraz 
warunki pracy osób tu zatrudnio-
nych nie zapewniają nawet podsta-
wowych standardów. Mamy na-

dzieję, że nowy obiekt powstanie 
jak najszybciej – mówiła podczas 
konferencji Magdalena Piwowar-

ska, Prezes Sądu Rejonowego w 
Tychach.  

 

      Budynek, w którym dziś mieści 
się sąd, miasto chce w przyszłości 
zaadaptować na lokale mieszkalne.    
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

      Termomodernizacja zabytko-

wych obiektów XIII-wiecznego 

kościoła w Poznaniu dzięki 
wsparciu z NFOŚiGW. 
      Najstarsza świątynia lewo-
brzeżnej części Poznania – kościół 
pw. Najświętszego Serca Jezuso-
wego i Matki Boskiej Pocieszenia, 

wraz z przylegającymi obiektami – 

zostanie poddana gruntownej ter-

momodernizacji. Poznański Dom 
Zakonny Towarzystwa Jezusowego 

otrzyma z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ponad 4,7 mln zł dotacji i 
przeszło 524 tys. zł pożyczki na 
poprawę efektywności energetycz-
nej zabytkowych budynków. 
 

      Udzielenie wsparcia finansowe-

go umożliwia program prioryteto-
wy Poprawa jakości powietrza, 

Część 2) Zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie. Umowę 
potwierdzającą przekazanie środ-
ków podpisali 9 października br. w 
Poznaniu Prezes Zarządu 
NFOŚiGW Piotr Woźny oraz Prze-
łożony poznańskiego Domu Zakon-
nego Towarzystwa Jezusowego ks. 

Dariusz Michalski. 

      Wszystkie zabudowania prze-

znaczone do gruntownego remontu 

znajdują się w Poznaniu w rejonie 
Starego Miasta. Termomoderniza-

cja kościoła pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego i Matki Boskiej 

Pocieszenia oraz Kaplicy Matki 

Bożej Różańcowej wraz z kamieni-
cą i oficyną zostanie przeprowa-
dzona do końca 2021 r. Koszt cał-
kowity inwestycji sięgnie kwoty 
ponad 5,2 mln zł. 
 

      Celem projektu jest zastosowa-

nie usprawnień termomoderniza-
cyjnych oraz wykonanie systemu 

zarządzania energią dla obiektów 
zabytkowych. Zakres prac termo-

modernizacyjnych obejmie: ocie-

plenie przegród budowlanych, wy-
mianę i docieplenie stolarki okien-
nej i drzwiowej, modernizację sys-
temu grzewczego (źródła ciepła i 
instalacji ogrzewania) oraz moder-

nizację systemu przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Powstanie 
instalacja OZE (fotowoltaika i 

pompy ciepła), wymienione zosta-
nie także oświetlenie na LED. Po-
nadto uwzględniono działania 
związane z przygotowaniem i za-
rządzaniem przedsięwzięciem, w 
tym wykonanie audytu energetycz-

nego ex-ante, wykonanie dokumen-

tacji przetargowej, opracowanie 

opinii ornitologicznej, stworzenie 

dokumentacji technicznej i odbioru 

przedsięwzięcia. 
      Termorenowacja zabytkowych 

obiektów przyniesie wymierne 
efekty ekologiczne. Będzie to m.in. 
redukcja emisji gazu cieplarnianego 

CO2 (159,70 Mg/rok). Zmniejszy 

się również zużycie energii pier-
wotnej (3 431,47 GJ/rok). Co wię-
cej, ilość wytworzonej energii ze 
źródeł odnawialnych sięgnie 
207,07467 MWh/rok, przy czym 

energii elektrycznej – 36,99967 

MWh/rok, a energii cieplnej – 

612,27 GJ/rok. 

 

      Warto dodać, że kościół pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego i 
Matki Boskiej Pocieszenia w Po-

znaniu zbudowano już w XIII w. 
Jego wczesnogotyckie mury tworzą 
do dzisiaj filary kościoła. Około 
1500 r. w późnogotyckim stylu 
została dobudowana kaplica Matki 
Boskiej Różańcowej. Późniejsze 
modernizacje i częściowe przebu-
dowy świątyni spowodowane były 
powodziami i pożarami. Do kościo-
ła przylegają dwa skrzydła podomi-
nikańskich zabudowań klasztor-
nych, w części pochodzących z XV 
w., co podnosi wartość zabytkową 
świątyni. Od 1920 r znajduje się 
ona pod opieką księży Jezuitów.  
 

Sławomir Kmiecik  
NFOŚiGW 

Warszawa 

 

 

Dotacja dla kościoła 

w Poznaniu 
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      Dotacja z NFOŚiGW na inno-
wacyjną metodę usuwania farma-
ceutyków ze ścieków.  
      Spółka Wodociągi Jaworzno, 
która opracuje autorski sposób 
oczyszczania ścieków z substancji 
chemicznych stosowanych w lekach 

oraz innych wyrobach farmaceu-

tycznych, otrzyma 2 mln zł dotacji 
z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Metoda ozonowania ścieków, o 
stabilnej skuteczności, pozwala na 
usuwanie ze ścieków substancji 
szkodliwych, bez tworzenia kance-

rogennych produktów ubocznych. 
Prace badawczo-rozwojowe nad 

innowacyjną technologią ozonowa-
nia ścieków rozpoczną się monta-
żem stanowiska badawczego usytu-
owanego w pobliżu wylotu ścieków 

oczyszczonych w oczyszczalni w 

Jaworznie. Urządzenie będzie miało 
za zadanie oczyszczanie w trybie 

ciągłym części ścieków z obiektu. 
Dodatkowo będą również dokony-
wane cykliczne pobory próbek ście-
ków pozwalające na wykonanie 
podstawowych badań służących 
dalszym procesom badawczym 

prowadzanym w laboratorium wła-
snym przedsiębiorstwa. Pozostałe 
analizy dotyczące farmaceutyków, 
związków kancerogennych oraz 
toksyczności wykonywane będą w 
laboratoriach zewnętrznych.  
      Zgromadzone wyniki zostaną 
przeanalizowane przez zespół nau-
kowy, wnioski natomiast posłużą 
do konfiguracji urządzeń oraz usta-
lenia parametrów dla procesu. Będą 
one uwzględniały następujące kry-
teria: czas kontaktu ozonu ze ście-
kami, ilość ozonu resztkowego uzy-
skana po procesach, a także stały 
czas reakcji dla danej matrycy ście-
ków. Wnioski przydadzą się rów-
nież podczas usprawniania poszcze-
gólnych procesów jednostkowych 
oraz korekty budowy podzespołów. 

      Efektem prac ma być stworze-
nie innowacyjnej, uniwersalnej, 

skutecznej i efektywnej metody 

ozonowania ścieków, dostosowanej 
do lokalizacji oraz oczyszczanego 

medium, a także pozwalającej na 
redukcję ze ścieków ok. 80 proc. 
farmaceutyków, bez generowania 
szkodliwych, kancerogennych pro-

duktów ubocznych.  
      Prowadzone procesy będą wy-
korzystywać jedynie energię elek-
tryczną oraz powietrze, co pozwoli 
na wyeliminowanie konieczności 
wykorzystywania związków che-
micznych w procesie usuwania far-

maceutyków ze ścieków. Zastoso-
wana metoda będzie się opierać na 
zasadach gospodarki bezodpado-

wej. 

      Warto dodać, iż różnorodność 
wydalanych mikrozanieczyszczeń, 
w skład których wchodzą substan-
cje macierzyste oraz metabolity 

farmaceutyków, narkotyków czy 
wyrobów medycznych sprzedawa-
nych bez recepty, przyczynia się do 
pogorszenia ogólnego stanu jakości 
wód powierzchniowych. Substancje 
te identyfikowane są również w 
wodach przeznaczonych do spoży-
cia.  

      W ostatnich latach odnotowano 

znaczny wzrost zainteresowania 

ekotoksycznością farmaceutyków 
oraz poziomem ich stężenia w śro-
dowisku wodnym, a także sposoba-
mi skutecznej eliminacji tych 

związków ze środowiska naturalne-
go. Pozostałości leków znajdujące 
się w ściekach, wodach gruntowych 
i powierzchniowych stanowią istot-
ny problemem, który może wywie-
rać negatywny wpływ na stan zdro-
wia ludzi, gatunki zwierząt oraz 
szeroko rozumiane środowisko na-
turalne.  

      Koszt całkowity przedsięwzię-
cia badawczego spółki Wodociągi 
Jaworzno wyniesie ponad 3 mln zł, 
z czego niemal 2 mln zł stanowić 

będzie wsparcie finansowe przeka-
zane przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Opracowanie innowacyj-

nego rozwiązania ma potrwać do 
końca sierpnia 2021 r. Umowa po-
twierdzająca przekazanie środków 
finansowych została podpisana w 
Warszawie przez Zastępcę Prezesa 
Zarządu NFOŚiGW Artura Michal-
skiego oraz Prezesów spółki Wodo-
ciągi Jaworzno – Józefa Natonka i 
Grzegorza Waligórę. 
      Umowa, którą podpisaliśmy w 
Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dotyczy nowatorskiego projektu, 

pierwszego w Polsce i jednego z 

pierwszych w Europie– podkreślił 
Prezes spółki Wodociągi Jaworzno 
Józef Natonek. – Jestem przekona-

ny, że przyniesie on dobre efekty 
zarówno naszej firmie, jak również 
innym przedsiębiorstwom wodocią-
gowych w Polsce. Skuteczne usu-

wanie szkodliwych substancji ze 

ścieków wpłynie bowiem pozytyw-
nie na ochronę zdrowia mieszkań-
ców, co jest sprawą kluczową.  
      Dofinansowanie projektu odby-

wa się w ramach programu priory-
tetowego NFOŚiGW pn. Wsparcie 

dla innowacji sprzyjających zaso-
booszczędnej i niskoemisyjnej go-
spodarce, Część 1) Sokół – wdroże-
nie innowacyjnych technologii śro-
dowiskowych.  

 

Sławomir Kmiecik  
NFOŚiGW 

Warszawa 

  

 

NFOŚiGW 

dotuje 

HUMOR 
  

      Katechetka na lekcji re-

ligii zapytała: Kto to jest 
ksiądz? 

      Pierwszy zgłosił się Ja-
siu i powiedział: Ksiądz to 
jest taki mężczyzna proszę 
pani, do którego wszyscy 
mówią ojcze, a tylko jego 
własne dzieci mówią wujek. 
 

*** 
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      Zawnioskuj online o dofinanso-

wanie w ramach programu „Mój 
Prąd”.  
      Miliard złotych – to budżet pro-
gramu „Mój Prąd”. Do tej pory wnio-
ski o dofinansowanie w jego ramach 

można było składać jedynie w formie 
papierowej. Teraz można to zrobić 
online – na portalu GOV.pl.  

      Dzisiaj (21 października 2019 r.) 
w resorcie cyfryzacji odbyła się kon-
ferencja prasowa – Ministra Cyfryza-

cji Marka Zagórskiego oraz Ministra 
Środowiska Henryka Kowalczyka z 
udziałem Prezesa NFOŚiGW Piotra 
Woźnego i Wiceprezesa NFOŚiGW 
Artura Michalskiego – na temat no-

wej e-usługi w ramach programu 
„Mój Prąd”. W spotkaniu z dzienni-
karzami uczestniczyli także przedsta-
wiciele Departamentu Energii 

NFOŚiGW, który odpowiada za reali-
zację programu „Mój Prąd”: Dyrektor 
Urszula Zając i Kierownik Wydziału 
Programowego Marcin Jamiołkowski.  
      Nowa e-usługa to dowód na to, że 
nie tylko stale pracujemy nad dostar-

czaniem Polakom nowych i wygod-

nych możliwości załatwiania spraw 
urzędowych, ale i sprawnie reaguje-
my na bieżące potrzeby – powiedział 
podczas konferencji 21 października 
Minister Cyfryzacji (MC) Marek Za-

górski. 
Z energią 

      „Mój Prąd” to prawdopodobnie 
największy w Europie program dedy-
kowany finansowaniu mikroinstalacji 

fotowoltaicznych (PV) dla osób fi-
zycznych. To aż miliard złotych na 
rozwój przydomowych źródeł energii 
odnawialnej (np. niewielkiej elek-

trowni słonecznej).  
      Po raz pierwszy zastosowaliśmy 
tak duże wsparcie o zasięgu ogólno-
polskim dla osób indywidualnych. 
Dzięki oferowanemu dofinansowaniu 
coraz więcej osób będzie mogło pro-
dukować i wykorzystywać odnawial-
ną energię na własne potrzeby – po-

wiedział Minister Środowiska Henryk 
Kowalczyk. – Pierwszy nabór wnio-
sków trwa od 30 sierpnia 2019 r. Za-
kończy się 20 grudnia 2019 r. Kolej-
ny nabór jest zaplanowany na począt-
ku 2020 roku – dodał. 

      Oferowane dofinansowanie w 

formie dotacji może pokryć do 50% 
kosztów kwalifikowanych montażu i 
zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej 
niż 5 tysięcy złotych na jedno przed-
sięwzięcie. Przy dostępnym budżecie 
i założonym poziomie wsparcia może 
to pozwolić na dofinansowanie nawet 
200 tysięcy instalacji, które pozwolą 
wygenerować nawet 1 TWh zielonej 
energii. 

      Do dzisiaj wniosek o dofinanso-

wanie można było złożyć na dwa 
sposoby – oba „tradycyjne”. Pierwszy 
– to wizyta w siedzibie NFOŚiGW i 
osobiste złożenie tam papierowej 
wersji wniosku. Drugi – przesłanie 
dokumentów pocztą lub kurierem na 
adres Funduszu. 

      Od dzisiaj nie trzeba iść na pocztę 
lub jechać do siedziby NFOŚiGW. 
Można to załatwić przez internet.  
– Aby online złożyć wniosek o dofi-
nansowanie potrzebujemy jedynie 

profilu zaufanego lub e-dowodu – 

powiedział Minister Cyfryzacji Ma-
rek Zagórski. – Załatwienie tej spra-
wy zajmuje tylko kilka minut – dodał 
szef MC. 

Bez napięcia 

      Od czego zacząć? Od przygoto-
wania elektronicznych wersji nie-

zbędnych dokumentów, które trzeba 
załączyć do wniosku. Oto, o jakie 
dokumenty chodzi: 

1/. Kopia faktury za dostawę i montaż 
instalacji fotowoltaicznej, kopia fak-

tury powinna być opatrzona adnotacją 
„Zgłoszono do Programu prioryteto-
wego Mój Prąd”. 
2/. Dowód zapłaty faktury/
oświadczenie o dokonanej wpłacie. 
3/. Zaświadczenie Operatora Sieci 
Dystrybucyjnej potwierdzające mon-
taż licznika wraz z numerem Punktu 
Poboru Mocy, w którym go zainstalo-
wano. 

4/. Oświadczenie o samodzielnym 
montażu instalacji (tylko w przypad-
ku gdy instalacja jest montowana 

samodzielnie, przy założeniu posiada-
nia niezbędnych kwalifikacji). 
      Należy też pamiętać o loginie i 
haśle do profilu zaufanego (PZ). 
Można go założyć na stronie 
www.pz.gov.pl. – Z profilu zaufanego 

korzysta już ponad 4,4 miliona Pola-
ków. Jego wciąż rosnąca popularność 
jest najlepszym dowodem na to, że 
warto go mieć – powiedział Minister 
Marek Zagórski. 
      Elektroniczne wersje dokumen-

tów przygotowane. Co dalej? Pierw-
szy krok to wizyta na portalu 

GOV.PL. Będąc tam należy zalogo-
wać się do panelu Mój GOV i wybrać 
e-usługę „Skorzystaj z programu Mój 
prąd”. 
Oto kolejne wskazówki: 
1/. Kliknij przycisk „Złóż wniosek o 
dofinansowanie”. 
2/. Zaloguj się (profilem zaufanym 
lub jeśli masz – e-dowodem). 

3/. Wypełnij wniosek, uzupełnij dane 
kontaktowe. Upewnij się, że w swoim 
wniosku podałeś poprawny e-mail. 

To na ten adres otrzymasz potwier-

dzenie podjętej decyzji. 
4/. Dołącz wymagane załączniki. 
5/. Sprawdź i podpisz wniosek elek-
tronicznie (profilem zaufanym lub 

jeśli masz – e-dowodem). 

6/. Wyślij dokumenty: wniosek z za-
łącznikami. 
7/. Potwierdzenie złożenia wniosku 
otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP 
na panelu Mój GOV i na podany we 
wniosku adres e-mail. 

      WAŻNE! Po wysłaniu wniosku 
nie możesz go edytować, ani pod-
mieniać w nim załączników. 

Prosto i szybko 

      O ewentualnych brakach lub błę-
dach we wniosku będzie informował 
e-mail wysłany na adres wskazany w 
tym wniosku. Usługa jest bezpłatna. 
      Stosujemy maksymalnie uprosz-

czoną procedurę oceny wniosków i 
wypłaty środków. Wysokie tempo 
weryfikacji wniosków i realizacji 
wypłat jest bezprecedensowe w histo-
rii funkcjonowania NFOŚiGW – Mi-

nister Środowiska Henryk Kowal-
czyk. – Dzięki temu w ciągu niespeł-
na dwóch miesięcy funkcjonowania 
programu zweryfikowaliśmy już 3812 
wniosków, a wstępnie do dofinanso-
wania zakwalifikowaliśmy 3076 
wniosków na ponad 15 milionów 
złotych – dodał Prezes NFOŚiGW 
Piotr Woźny.  
      Fundusz wypłacił już 2320 dotacji 
na łączną kwotę ponad 11 mln zł. 
Łączna moc wspartych instalacji to 
13 076,70 kW, pozyskana zielona 

energia to 13 076,70 MWh/rok, co 

pozwala na redukcję CO2 w wysoko-
ści 10 461,3 ton/rok. 
 

Sławomir Kmiecik  
NFOŚiGW 

Warszawa 

 

 

Mój Prąd 

http://www.pz.gov.pl
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad
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Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo–Mostowych S.A.  

w Szamotułach 

 

Oferta handlowa 

 
Firma PRDM S.A w Szamotułach posiada na terenie placu przerobowego 

w Lipnicy gm. Szamotuły suszarnie i sortownie piasku. 
Posiadamy w swojej ofercie piasek suszony o różnych parametrach. 

 

Dostępne frakcje: 
0,0 – 1,2 mm 

 

Piasek suszony znajduje szerokie zastosowanie w różnych 

gałęziach przemysłu: 
przemysł motoryzacyjny (tramwaje-hamulce), 
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chemia budowlana 

(suche zaprawy murarskie i klejowe, tynki szlachetne), 

budownictwo sportowe, 

budownictwo o specjalnych właściwościach 

(piaskowanie konstrukcji stalowych, kamienia, 

elewacji, posadzki przemysłowe) 
odlewnictwo 

zoologia 

ogrodnictwo 
 

Piasek suszony umieszczamy w profesjonalnych opakowaniach : 

big - bagi ok. 1,0 – 1,5 Mg 

możliwość odbioru luzem  
 

Zamówienia  przyjmujemy na telefon 612920604, fax 612921003, 

e-mail: prdmsa@prdmsa.pl 
 

 

      Wyróżnienie otrzymali szko-
leniowcy, którzy mieli pierwszy i 
decydujący wpływ na rozwój ka-
riery sportowej tegorocznych 

medalistów mistrzów Europy i 
świata seniorów.  
      22 października odbyła się 
gala „Pierwszy Trener”, podczas 
której Minister Sportu i Turysty-
ki Witold Bańka wyróżnił szkole-
niowców, którzy mieli pierwszy i 
decydujący wpływ na rozwój ka-
riery sportowej tegorocznych 

medalistów mistrzów Europy i 
świata seniorów w konkurencjach 
olimpijskich.  
      Program Pierwszy Trener po-

wstał z inicjatywy ministra Witolda 

Bańki. W latach 2017-2018 suma 

nagród przyznanych pierwszym 
trenerom wyniosła ponad 1,3 mln 
zł. W ciągu dwóch lat wyróżnie-
nie otrzymało 123 szkoleniowców. 

W 2019 roku do tego grona dołą-
czyli kolejni pierwsi trenerzy te-

gorocznych medalistów ME lub 
MŚ:  
1/. Bogdan Lipowski – trener Kata-

rzyny Kociołek,  
2/. Jacek Rutkowski – trener Kingi 

Wojtasik,  

3/. Ryszard Pozłutko – trener Mar-

cina Komendy,  

4/. Wojciech Szczucki – trener Ka-

rola Kłosa,  
5/. Zbigniew Wąsowicz – trener 

Damiana Wojtaszka,  

6/. Marek Szatkowski – trener Paw-

ła Pawłowskiego,  
7/. Andrzej Zygmunt – trener Mar-

cina Sroki,  

8/. Bogusław Milusz – trener Prze-

mysława Zamojskiego,  
9/. Bronisław Zygmanowski – tre-

ner Natalii Partyki,  

10/. Zdzisław Grobelski – trener 

Natalii Bajor,  

11/. Wojciech Kulmatycki – trener 

Klaudii Breś,  
12/. Paweł Tarasiuk – trener Anny 

Kiełbasińskiej,  
13/. Ariel Kruk – trener Sandry 

Kruk,  

14/. Mieczysław Karłowicz – trener 

Mateusza Rudyka,  

 

Kolejni Pierwsi Trenerzy nagrodzeni! 
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15/. Dariusz Bresiński – trener To-

masza Kaczora,  

16/. Krzysztof Gabryelewicz – tre-

ner Fabiana Barańskiego.  
Program „Pierwszy Trener” 

      Każdy szkoleniowiec, wskaza-
ny przez zawodnika jako pierwszy 

trener otrzymuje jednorazowy 

ekwiwalent w wysokości ok. 10 
000 zł. Do wskazania i tym samym 
nagrodzenia swojego pierwszego 

szkoleniowca są uprawnieni zawod-
nicy, którzy w danym roku sięgną 
po medal igrzysk olimpijskich, pa-

raolimpijskich, głuchych, mi-
strzostw Europy lub mistrzostw 

świata seniorów w konkurencjach 
olimpijskich. Szkoleniowiec może 
otrzymać nagrodę za każdego za-
wodnika, którego prowadził i przez 
którego został wskazany. Jednocze-
śnie sportowiec, niezależnie od 
liczby zdobytych medali, może 
wyróżnić swojego pierwszego tre-
nera tylko raz. Jego wybór potwier-
dza właściwy polski związek spor-
towy.  

Nagroda jest przyznawana szkole-

niowcom, którzy mieli pierwszy i 
decydujący wpływ na rozwój karie-
ry sportowej zawodnika. Rozporzą-
dzenie Ministra Sportu i Turystyki 

precyzuje, że pierwszym trenerem 
jest osoba, która brała udział w po-
czątkowym procesie szkolenia 
sportowca przez minimum 24 mie-

siące. Początkowy proces szkolenia 
obejmuje przygotowanie i udział w 
zawodach w kategorii wiekowej 

młodzika, juniora młodszego lub 
juniora, organizowanych i prowa-

dzonych przez polski związek spor-
towy. 

 

Ministerstwo Sportu 

i Turystyki 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

      Sąd UE: Autostrada Wielko-
polska zwróci Polsce niedozwolo-
ną pomoc publiczną. 

      24  października  2019  r.  Sąd 
Unii Europejskiej wydał wyrok w 
sprawie T-778/17 Autostrada Wiel-

kopolska  SA  przeciwko  Komisji 

Europejskiej.  W wyroku tym sąd 

rozstrzygnął  skargę,  w  której 
AWSA  wystąpiła  o  stwierdzenia 
nieważności decyzji Komisji Euro-
pejskiej  nakazującej  Polsce odzy-
skanie od AWSA 894 mln zł wraz z 
odsetkami, w związku z niezgodną 
ze wspólnym rynkiem pomocą pu-
bliczną. Kwota ta na dzień wniesie-
nia skargi (28.11.2017 r.) wynosiła 
1,367  mld  zł.  Odzyskane  środki 
zasilą konto Krajowego Funduszu 
Drogowego i zostaną przeznaczone 
na realizację inwestycji drogowych.  

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Wyrokiem sądu 

Polska otrzyma pieniądze 
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      Spór przed Sądem UE w spra-
wie T-778/17 miał związek z podpi-
saną przez AWSA ze Skarbem Pań-
stwa w 1997 r. umową koncesyjną 
na budowę i eksploatację autostrady 
płatnej A2 Nowy Tomyśl - Konin.  

      1 września 2005 r.  weszła  w 
życie ustawa z 28 lipca 2005 r. o 
zmianie ustawy o autostradach płat-
nych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym oraz ustawy o transpor-

cie drogowym. Nowelizacja zniosła 
podwójne  opłaty  na  autostradach 
płatnych poprzez przyznanie prawa 
wolnego (nieodpłatnego) przejazdu 
po  tych  autostradach  kierowcom 

pojazdów  ciężarowych  posiadają-
cych ważną winietę. Następstwem 
nowelizacji była konieczność ure-
gulowania  kwestii  prawnych  po-

między Skarbem Państwa a konce-
sjonariuszami. W związku z tym 14 
października 2005 r. został zawarty 
aneks  do  umowy  koncesyjnej  z 

AWSA, mający na celu zagwaran-
towanie koncesjonariuszowi rekom-

pensat z tytułu utraconego przycho-
du z opłat. Rekompensaty były wy-
płacane do lipca 2011 r., tj. do kie-
dy obowiązywały na autostradach 
płatnych winiety. Zgodnie z przewi-
dzianym w aneksie mechanizmem 

nastąpiła weryfikacja zasad ustalo-

nych  do  wyliczenia  rekompensat, 

która wykazała, że dane przedsta-
wione przez AWSA i wykorzystane 

do  wyliczenia  rekompensat  były 
nieprawidłowe. W związku z bra-
kiem  zwrotu  nadpłaty  przez 
AWSA, Polska wystąpiła do Komi-
sji  Europejskiej,  która  wszczęła 
postępowanie w tej sprawie.  
      W ocenie KE zastosowane ele-

menty  mechanizmu  kompensacyj-

nego doprowadziły do niezgodnej z 
prawem UE pomocy państwa, bo-
wiem doszło  do  wypłaty AWSA 
rekompensaty wyższej niż uzasad-
niona wprowadzoną zmianą prawa. 
Z tego powodu 25 sierpnia 2017 r. 

Komisja Europejska wydała decy-
zję, w której potwierdziła stanowi-
sko Polski i nakazała odzyskanie od 
AWSA  nadmiernie  wypłaconych 
kwot rekompensat. Państwo polskie 
doprowadziło  do  zwrotu  przez 
AWSA nadpłaconych rekompensat 
w kwocie  1,38  mld  zł  w marcu 
2018 roku.  

      AWSA zaskarżyła tę decyzję do 
Sądu UE, a Polska przystąpiła do 
postępowania  po  stronie  KE.  W 
wyroku z 24 października 2019 r. 
sąd uznał, że Komisja nie popełniła 
zarzucanych jej przez AWSA uchy-

bień przy wydawaniu zaskarżonej 

decyzji i oddalił skargę. Stwierdze-
nie przez Komisję w zaskarżonej 
decyzji, że AWSA uzyskała rekom-
pensatę  wyższą  od  należnej  było 
zgodne z prawem, a tymczasowo 

odzyskanie (na czas do prawomoc-

nego rozstrzygnięcia  sporu)  przez 
władze  polskie  kwoty nadmiernej 
rekompensaty było zgodne z pra-
wem. Odzyskanie tych kwot pozba-

wiło AWSA nieuzasadnionej korzy-
ści, której uzyskanie przez tę spółkę 
zakłócało  konkurencję  na  rynku. 
Jakkolwiek wyrok Sądu UE może 
jeszcze zostać zaskarżony do Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej,  potwierdza  on  ustalenia 

KE oraz argumenty prezentowane 

w imieniu Polski  przez Minister-

stwo  Spraw  Zagranicznych,  przy 

współpracy z Ministerstwem Infra-
struktury, Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz z Urzę-
dem Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów.  
 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

KOMUNIKAT 
 

      W związku z pojawiającymi się publikacjami medialnymi 
Ministerstwo Infrastruktury informuje, że nie prowadzi prac 
mających na celu zmianę wysokości mandatów karnych za 
przekroczenie prędkości. Obszar ten pozostaje poza właści-
wością MI. Kwestie te określa Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w 
drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 
  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      W  wyborach  parlamentar-

nych do Sejmu RP IX kadencji 

zostało  wybranych  siedmioro 
wojewodów oraz dwoje wicewoje-
wodów. 
  

      Nowo wybrani parlamentarzy-

ści pełniący funkcje wojewodów i 
wicewojewodów złożyli rezygnacje 
z pełnionych funkcji.  W czwartek 
podczas  uroczystości  w  Sejmie 
wszyscy  wybrani  otrzymali  z  rąk 
sędziego Wiesława Kozielewicza - 

Przewodniczącego PKW, zaświad-
czenia o wyborze. Do 12 listopada, 

do czasu rozpoczęcia nowej kaden-
cji parlamentu,  Premier Mateusz 

Morawiecki,  ma  czas  zgodnie  z 

prawem  na  przyjęcie  złożonych 
przez  wojewodów  rezygnacji.  Do 
tego czasu będą pełnić sprawowane 
funkcje – informuje Paweł Szefer-
naker,  wiceminister  w  MSWiA, 

nadzorujący pracę wojewodów. 
  

      W październikowych wyborach 
parlamentarnych do Sejmu zostało 
wybranych siedmioro wojewodów: 
Ewa Leniart – wojewoda podkar-

packa, Agata Wojtyszek – wojewo-

da świętokrzyska, Paweł Hreniak – 

wojewoda  dolnośląski,  Zbigniew 
Hoffmann – wojewoda wielkopol-

ski, Zdzisław Sipiera – wojewoda 

mazowiecki, Władysław Dajczak – 

wojewoda lubuski oraz Przemysław 
Czarnek – wojewoda lubelski. Do 

parlamentu zostało wybranych rów-
nież dwoje wicewojewodów: Vio-
letta  Porowska  –  wicewojewoda 

opolska oraz Bartłomiej Dorywal-
ski – wicewojewoda świętokrzyski.  
  

      Nowi wojewodowie i wicewo-

jewodowie zostaną powołani przez 
premiera po zaprzysiężeniu nowego 
rządu. 
  

 Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wojewodowie, 

którzy zostali wybrani posłami, 
złożyli rezygnacje 

 

Wzrost cen ziemniaków 

      Ceny  skupu  podstawowych 

produktów  rolnych  spadły 
we wrześniu 2019 roku w stosunku 

do miesiąca poprzedniego o 0,2%, 

natomiast  w  porównaniu 
z analogicznym okresem roku ubie-

głego wzrosły o 1,3% – poinformo-

wał  GUS.  Najbardziej  zdrożały 
ziemniaki:  na  targowiskach  ich 

cena była o 111% wyższa niż rok 
temu. W skupie za ziemniaki płaco-
no  średnio  42,18  zł/dt,  to  jest 
o  37,8%  mniej  niż 
przed  miesiącem,  natomiast 
o 27,4% więcej niż przed rokiem. 
W  transakcjach  targowiskowych 

średnia cena za 1 dt ziemniaków 
(226,05  zł)  spadła  o  3,1% 

w porównaniu z poprzednim mie-

siącem,  a  wzrosła  w  stosunku 

do analogicznego okresu roku ubie-

głego o 111%. 

 

Informator na temat 

programu azotanowego 

      Ministerstwo Gospodarki Mor-

skiej i Żeglugi Śródlądowej przy-
gotowało  broszurę  informacyjną 
dotyczącą  wymagań  „Programu 
działań mających na celu zmniej-

szenie zanieczyszczenia wód azota-
nami pochodzącymi ze źródeł rol-
niczych oraz zapobieganie dalsze-

mu zanieczyszczeniu”.  Informator 

ten jest  skierowany do  rolników. 
Zapraszamy do lektury – link do 

strony  ministerstwa,  skąd  można 
pobrać  publikację:  https://

www.gov.pl/web/

gospodarkamorska/broszura-

informacyjna 

 

Pomoc na inwestycje 

zapobiegające 

klęskom żywiołowym 

      W  terminie 

od  28  października 
do 22 listopada 2019  r.  można 
składać w regionalnych oddziałach 
Agencji  Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa wnioski 

dotyczące  inwestycji  w  środki 
zapobiegawcze,  których  celem 
jest ograniczenie skutków praw-
dopodobnych klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych  zjawisk  klima-

tycznych i katastrof. O przyznanie 

pomocy mogą ubiegać się rolnicy, 
którzy  zajmują  się  chowem  lub 
hodowlą  świń  (nie  mniej  niż 
50 świń) i którzy chcą w swoich 

gospodarstwach zrealizować inwe-
stycje  zapobiegające  rozprzestrze-

 

WODR 

Informuje 

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/broszura-informacyjna
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/broszura-informacyjna
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/broszura-informacyjna
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/broszura-informacyjna
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nianiu się ASF. Maksymalny limit 
wsparcia wynosi 100 tys. zł. Kolej-

ną grupę stanowią spółki wodne lub 
związki spółek wodnych, które za-
mierzają  zaopatrzyć  się  w  sprzęt 
do utrzymania urządzeń wodnych 
służących  zabezpieczeniu  gospo-
darstw przed  zalaniem,  podtopie-

niem  lub  nadmiernym  uwilgoce-

niem  spowodowanym  przez  po-

wódź lub deszcz nawalny. W tym 

przypadku  limit  pomocy  wynosi 

1 mln zł. Maksymalny poziom dofi-
nansowania  w  obu  przypadkach 

wynosi 80%. 

 

Przedłużony termin składania 
wniosków o pomoc suszową 

      O dwa tygodnie przedłużono 
termin  składania  wniosków 
o pomoc suszową. Wnioski można 
więc składać do Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa  do  15  listopada  2019  r. 
O pomoc mogą się starać rolnicy, 
którzy w  bieżącym roku ponieśli 
straty w uprawach w wyniku suszy 

i  innych  niekorzystnych  zjawisk 

atmosferycznych. Pomoc jest udzie-

lana  na  każdy hektar  upraw do-
tkniętych  klęską  żywiołową,  gdy 
szkody  spowodowane  tegoroczną 
suszą,  huraganem,  gradem,  desz-
czem  nawalnym,  przymrozkami 

wiosennymi lub powodzią, oszaco-
wane przez komisję powołaną przez 
wojewodę,  wynoszą  co  najmniej 
30% danej uprawy. 

 

Przypominamy o terminach sto-

sowania nawozów naturalnych 

      Wielkopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Poznaniu przypo-

mina wszystkim rolnikom stosują-
cym nawozy naturalne, że zgodnie 
z  aktualnymi  przepisami 

„Programu  działań  mających 

na celu zmniejszenie zanieczysz-

czenia wód azotanami pochodzą-
cymi  ze  źródeł  rolniczych  oraz 
zapobieganie  dalszemu  zanie-

czyszczeniu” 25 października był 
ostatnim dniem, w którym wolno 
stosować nawozy naturalne płynne 
na gruntach ornych. Natomiast na-

wozy naturalne stałe (obornik) wol-
no  stosować  na  gruntach  ornych 

do 31 października. 
      W przypadku upraw trwałych, 
upraw wieloletnich i trwałych użyt-
ków  zielonych  nawozy  naturalne 
płynne  można  stosować 
do 31 października, a nawozy natu-

ralne stałe do 30 listopada. 

      Powyższe terminy obowiązują 
w całym województwie wielkopol-
skim. 

 

Karta z kalendarza 

2 listopada 

      Zgodnie  z  kalendarzem  świąt 
2 listopada przypada Dzień Zadusz-
ny. Tego dnia modlimy się za dusze 

zmarłych. Mylne jest zatem myśle-
nie o Dniu Zadusznym 1 listopada. 

Tego dnia powinno się wychwalać 
wszystkich  świętych,  a  nostalgię 
i zadumę pozostawić na 2 listopada. 

Wpływ na ten stan rzeczy ma praw-

dopodobnie fakt, że w czasach PRL

-u  chciano  nadać  obchodom 
Wszystkich Świętych świecki cha-
rakter, przez co utarło się określenie 
Święto Zmarłych. 
      Listopadowe święto swoje ko-
rzenie  ma  w  pogańskim  święcie 
Dziadów,  opisywanym  dokładnie 
w dramacie  Adama Mickiewicza. 

Zgodnie z dawnymi obrzędami na-
leżało  godnie  przywitać  dusze 
zmarłych, zapewnić sobie ich przy-
chylność oraz pomóc osiągnąć spo-
kój tym, które błądzą w zaświatach. 
W noc Dziadów ogniska rozświetla-

ły drogę do domu. Stąd zachował 
się do dziś zwyczaj zapalania zni-
czy na grobach bliskich. W ramach 

Dziadów  należało  w  odpowiedni 

sposób  ugościć  przybywające  du-
sze. Ich przychylność było można 
zapewnić  sobie  odpowiednim  ja-
dłem i piciem, tzw. strawą, np. mio-
dem, kaszą, chlebem, solą, jajkami 
bądź kutią. Tego typu ucztowanie 
odbywać się mogło w domach lub 

na  cmentarzach  –  bezpośrednio 
na grobach zmarłych. Powszechne 
było  świadome  upuszczanie  jadła 
i wylewanie trunków na mogiły, tak 
by wędrujące dusze mogły się tym 
posilić.  Podczas  obchodów Dzia-
dów zabraniało  się  wykonywania 
praktyk, które mogłyby skrzywdzić 
duszę:  nie  wstawało  się  głośno 
od stołu, nie sprzątało się resztek 
jedzenia, nie wylewało się wody po 
myciu  przez  okno,  nie  palono 

w piecu i nie szyto. Wszystko po to, 

by dusza mogła spokojnie wędro-
wać – by mogła przechodzić przez 
piecowy komin, tak by nie zaplątała 
się w nici lub nie została znieważo-
na w żaden inny sposób. 
      Kultywowane  współcześnie 
obchody święta zmarłych to swoisty 
chrześcijańsko-komercyjny  misz-

masz, podczas którego bardzo czę-
sto zapomina się o samych przod-

kach. Wczesnolistopadowe wypra-

wy na cmentarz są dla wielu przy-

krym  obowiązkiem,  kojarzonym 
często  z  zakorkowanymi  ulicami 

bądź cmentarnym pokazem mody. 
A przecież i  w czasach słowiań-
skich i  obecnie chodzi  o  pamięć 
o nieżyjących już przodkach… 

 

Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu 

HUMOR 
 

       Młoda nauczycielka po-
szła przeprowadzić pierwszą 
lekcję z języka polskiego w 
szkole podstawowej. Na wi-

zytację pierwszej lekcji po-

szedł dyrektor szkoły i usiadł 
w ostatniej ławce za Jasiem. 
      Nauczycielka napisała na 
tablicy: Ala ma kota. Odwró-
ciła się i zapytała: Kto prze-
czyta, co napisałam? 

      Pierwszy zgłosił się Jasiu 
i powiedział: Ale ładna pupa. 

      Nauczycielka speszona 

odpowiedziała: Nieprawda. 
Jasiu, bo dostaniesz dwójkę. 
      Zdenerwowany Jasiu sia-

dając odwrócił się i powie-
dział: A TY jak nie wiesz, to 
nie podpowiadaj. 

 
*** 
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Seminarium samouzdrawiania 

z zakresu 

naturalnej estetyki ciała 

 ODCHUDZANIE  
 

      W czasie siedmiu dni możesz posiąść wiedzę dotyczącą zakresu doprowadzenia swego ciała do naturalnej 
estetyki, czyli mówimy o naturalnej medycynie estetycznej bez skalpela i bólu; nazywanej potocznie odchu-
dzaniem. A przy zachowaniu odpowiedniego sposobu odżywiania, poprawa stanu zdrowia może być skut-
kiem ubocznym estetyki ciała.  
      Seminarium odchudzające rozpoczynamy 06.11.2019 o g.1000 i trwa do 12.11.2019 g.1600. Szczegółowa 
agenda seminarium jest w miejscu. W trakcie seminarium serwujemy na śniadania i kolacje wodę pitną oraz 
obiady wegetariańskie.   
      Udział w seminarium mogą brać osoby początkujące oraz zaawansowane w pracy nad swoją sylwetką. 
Każdy uczestnik seminarium będzie pracować nad sobą.  
      Zajęcia prowadzić będzie naturoterapeuta Janusz Borkowski (absolwent Uczelni Medycyny Naturalnej w 
Warszawie), w sposób zrozumiały, przystępny, transparentny, umożliwiający osiągnięcie zamierzonego suk-
cesu; ale pod warunkiem, że seminarzysta będzie stosować się do wszystkich zaleceń prowadzącego. 
      Seminarium stanowi wstęp, przekazuje podstawowe wskazówki, instruuje w jaki sposób należy dbać o 
swoje ciało aby uzyskać zamierzony efekt.  
      W czasie zajęć prowadzący będzie wyjaśniać, omawiać podstawowe zasady dotyczące zdrowego stylu 
życia, funkcjonowania organizmu, i dbania o własne ciało, czyli wygląd oraz samopoczucie. 
      Dodać należy też, że naturoterapeuta Janusz Borkowski ma sukcesy również w zakresie uzdrawiania z 
chorób nowotworowych, potocznie nazywanych rakiem. Przykładowe przypadki uzdrowień zostały przedsta-
wione m.in. w książkach: Janusz Ignacy Borkowski, Nowoczesna i skuteczna medycyna naturalna w uzdra-
wianiu z chorób nowotworowych, Wydawnictwo Złoty Kruk, wyd. II, listopad 2018;  Janusz Ignacy Borkow-
ski, Medycyna naturalna jako lepsza forma terapii w uzdrawianiu z nowotworów, Wydawnictwo Złoty Kruk, 
wyd. II, grudzień 2018; Janusz Ignacy Borkowski, Jasiu, pokonajmy Twojego raka, Wydawnictwo Złoty 
Kruk, wyd. II, marzec 2019. 

      Książki można jeszcze kupić bezpośrednio u wydawcy tel. 501926296 (plus koszt wysyłki); lub na miej-
scu.   

      Do udziału w seminarium należy stosownie przygotować się, czyli przynajmniej trzy dni wcześniej: 1/. 
Nie palić papierosów i nie przyjmować żadnych używek ani alkoholi. 2/. Nie jeść mięsa ani potraw mięsopo-
chodnych. 3/. Nie jeść nabiału zwierzęcego typu mleko i pochodne. 4/. Przynieść ze sobą należy wygodny 
strój (dres, wygodne obuwie sportowe) i kirematę.  
Uwaga! Ilość miejsc jest limitowana i równa się dwadzieścia, z możliwością noclegu za dodatkową symbo-
liczną odpłatnością 25zł netto plus VAT 23 proc. = 30.75 zł brutto za noc. 
      Udział w seminarium może wziąć każdy kto nie ma wszczepionych żadnych metalowych przedmiotów 
typu gwoździe, śruby, rozruszniki, itp. i wpłaci 1190zł brutto. 
      O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia, czyli dokonanie wpłaty. A potwierdzeniem przyjęcia zgłosze-
nia jest wpływ na konto KCN 20.proc. ceny brutto, czyli 238zł. Natomiast pozostałą część należy wpłacić 
przed rozpoczęciem seminarium.  
      Każdy uczestnik seminarium (po dokonaniu pełnej wpłaty) otrzyma również bezpłatny bilet umożliwiają-
cy zwiedzenie zespołu muzeów w Redeczu Krukowym, który można wykorzystać w ciągu miesiąca. 
 

      Wpłatę należy przekazać na konto: mBank numer 35 1140 2088 0000 5983 9800 1001, lub gotówką w 
kasie KCN. Tytuł wpłaty: Estetyka ciała, oraz data turnusu.  
      Kujawskie Centrum Naturoterapii wystawia faktury. 

      W przypadku rezygnacji z powodu kaprysu własnego uczestnika nie ma zwrotu wpłaconych pieniędzy. 
 

      Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium odchudzania, czyli ESTETYKA własnego CIAŁA i 
samopoczucie. 

 

Organizator: 

Tel. 606550313  
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      Sejm  jednogłośnie  uchwalił 
ustawę przygotowaną w Minister-
stwie Sprawiedliwości. 
      Dziecko nie może być przed-
miotem transakcji. Przypadki odda-

wania dzieci za pieniądze do niele-
galnej  adopcji  muszą  być  bez-
względnie zwalczane. Pozwolą na 
to zmiany w prawie, przygotowane 

w  Ministerstwie  Sprawiedliwości, 
które dziś (16 października 2019 r.) 
zostały uchwalone przez Sejm. Za 
przyjęciem nowych przepisów gło-
sowało  409  posłów,  nikt  nie  był 
przeciwko, dwóch posłów wstrzy-
mało się od głosu.  
      Stawiamy  dobro  dzieci  na 

pierwszym  miejscu.  Zapełniamy 
lukę w prawie, która pozwalała na 
groźny proceder nielegalnych adop-
cji.  Podejmujemy  zdecydowaną 
walkę z szarą strefą adopcyjną – 

podkreślał Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie  Sprawiedliwości  Michał 
Wójcik,  który  nadzorował  prace 
nad ustawą.  

Konieczne zmiany w prawie 
      Dotąd odpowiedzialność  karna 
groziła  jedynie  za  organizowanie 
nielegalnych  adopcji  na  szeroką 
skalę. Można za to trafić do więzie-
nia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. 
Dlatego  konieczne  są  zmiany  w 
prawie.  

      Przyjęta przez Sejm nowelizacja 
Kodeksu  karnego  powoduje,  że 
bezkarne  nie  pozostaną  również 
„pojedyncze”  nielegalne  adopcje. 
Karę poniesie  zarówno matka, jak 
osoba przyjmująca dziecko. Nowy 
przepis stanowi,  że  kto  odda lub 
przyjmie dziecko do adopcji z po-

minięciem odpowiedniego postępo-
wania sądowego (np. poprzez fał-
szywe wskazanie  ojcostwa)  może 
trafić nawet na 5 lat do więzienia.   
      Taka sama kara będzie grozić 
osobie, która zatai przed sądem, że 
oddała  dziecko  za  pieniądze  lub 
inną korzyść. Jeśli zatai to – narazi 

się na 5 lat więzienia. Jeśli nie zatai 
– sąd uzna, czy doszło do transak-
cji, która wyklucza możliwość ad-
opcji,  czy  jedynie  do  nieznaczą-

cej  gratyfikacji. Chodzi o to, by nie 

przekreślać adopcji w przypadkach, 
gdy matka przyjmie od przyszłych 
rodziców adopcyjnych drobny pre-
zent, np. pieluszki czy mleko dla 

niemowlęcia.  
Groźny proceder 

      Nie wolno tolerować sytuacji, w 
której  bezpieczeństwo  dziecka  w 
wielu  aspektach  życiowych,  psy-
chologicznych i prawnych jest za-

grożone. A takie są konsekwencje 
bezprawnych adopcji. Groźne zja-
wisko rozszerzyło się do tego stop-
nia, że państwowe ośrodki  zajmu-

jące się znajdowaniem rodzin dla 
samotnych dzieci alarmują o istnie-
niu w Polsce szarej strefy adopcyj-

nej.  

      W  internecie  bez  problemu 

można znaleźć  ogłoszenia  kobiet, 
które oferują urodzenie dziecka i 
oddanie  go  tuż  po  porodzie. 
„Brzuszek rośnie i  szuka rodziny 
dla  maluszka”,  „Wynajmę  brzu-
szek”, „Urodzę dziecko zdecydowa-
nej  parze”,  „Pomogę  parze  bez 
dzieci ”  – brzmią szokujące oferty. 
Są też ogłoszenia „zamawiających”, 
takie jak „zaadoptuję dziecko nie-
chciane”.  W  anonsach  otwarcie 
podawane są ceny za oddanie dziec-
ka – od kilku do kilkuset tysięcy 
złotych. Do zapłaty często dochodzi 
w momencie, gdy  kobieta  jest w 

ciąży. Kolejne kwoty przekazywane 
są pod pozorem udzielania pomocy 
materialnej,  a  całość  należności 
finalizowana  jest  po  przekazaniu 

dziecka.  

      Według szacunkowych ocen, w 
Polsce  może  dochodzić  rocznie 
nawet do 2 tys. przypadków handlu 
dziećmi, przy około 3 tys. legalnych 
adopcji. O ogromnej skali procede-

ru świadczyć może fakt, że jedna ze 
stron internetowych, gdzie znajdują 
się  tego  typu  ogłoszenia,  miała 
dziennie około 400 użytkowników, 
a w sumie odwiedziło ją ponad 1,4 
mln osób.   

Nielegalne adopcje zagraniczne 
      Część dzieci nielegalną  drogą 
trafia za granicę. Głośny był przy-
padek mieszkanki Mysłowic, która 

sprzedała  dziecko  małżeństwu  z 
Danii za 750 euro. Po urodzeniu 

dziecka, jeszcze będąc w szpitalu, 
złożyła niezgodne z prawdą oświad-
czenie,  że  Duńczyk  jest  ojcem 
dziecka. Na tej podstawie obcokra-

jowiec  zarejestrował  w  urzędzie 
dziecko jako swoje i wywiózł za 
granicę.  
      Innym  sposobem  na 

„zalegalizowanie”  handlu  dziec-
kiem  jest  wprowadzenie  w  błąd 
sądu rodzinnego podczas postępo-
wania o adopcję. Przestępczy pro-
ceder polega na ominięciu zasady, 
że tzw. adopcja ze wskazaniem jest 
możliwa jedynie na rzecz krewnych 
rodziców  dziecka  lub  małżonka 
jednego z rodziców. Opłacona mat-
ka składa w szpitalu oświadczenie, 
że pozostawia dziecko pod opieką 
wskazanych osób. Sąd przekazuje 
im pieczę nad dzieckiem. Czyni to 
do  czasu  wydania  orzeczenia  w 

sprawie adopcji, kierując się potrze-
bą  zapewnienia  natychmiastowej 
opieki nad dzieckiem. A gdy docho-

dzi do postępowania adopcyjnego, 
sąd  uznaje,  że  dziecko  powinno 
zostać tam, gdzie jest, bo zdążyło 
zżyć się z opiekunami.  
Koniec bulwersujących transakcji 
      Nowe regulacje uderzą w szarą 
strefę  adopcyjną,  przeciwdziałając 
ogromnemu ryzyku dla dzieci. Le-

galni rodzice adopcyjni są spraw-
dzani w państwowych ośrodkach, 
przechodzą szkolenia, muszą speł-
niać odpowiednie wymogi prawne i 
etyczne. W szarej strefie nie obo-

wiązują  natomiast  żadne  zasady, 
rządzi jedynie pieniądz. Nowe roz-
wiązania umożliwią skuteczne ści-
ganie uczestników groźnego proce-
deru. Będą też miały skutek pre-
wencyjny.  Surowe  kary  powinny 

odstraszyć od zawierania bulwersu-
jących transakcji, w których dziec-
ko jest „żywym towarem”.  
Teraz ustawa trafi do Senatu. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1  
 

Walka z nielegalnymi adopcjami 
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      Prezydent RP Andrzej Duda 

podpisał przygotowaną w Minister-

stwie Sprawiedliwości ustawę, któ-
ra umożliwi bezwzględne zwalcza-
nie procederu oddawania dzieci za 

pieniądze do nielegalnej adopcji.  
      Dziecko nie może być przed-
miotem transakcji. Po tym, jak no-

we prawo zwalczające nielegalne 
adopcje 16 października 2019 r. 
jednogłośnie przyjął Sejm, a dwa 
dni później bez poprawek Senat, 25 
października przepisy o karach za 
nielegalne adopcje podpisał Prezy-
dent RP. 

      Stawiamy dobro dzieci na 

pierwszym miejscu. Zapełniamy 
lukę w prawie, która pozwalała na 
groźny proceder nielegalnych adop-
cji. Podejmujemy zdecydowaną 
walkę z szarą strefą adopcyjną – 

podkreślał Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości Michał 
Wójcik, który nadzorował prace 
nad ustawą.  
 

Konieczne zmiany 

w prawie 
 

      Dotąd odpowiedzialność karna 
groziła jedynie za organizowanie 
nielegalnych adopcji na szeroką 
skalę. Można za to trafić do więzie-
nia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. 
Dlatego konieczne były zmiany w 
prawie: 

1/. Nowelizacja Kodeksu karnego 

powoduje, że bezkarne nie pozosta-
ną również „pojedyncze” nielegal-
ne adopcje. Karę poniesie  zarówno 
matka, jak osoba przyjmująca 
dziecko. Nowy przepis stanowi, że 
kto odda lub przyjmie dziecko do 

adopcji z pominięciem odpowied-
niego postępowania sądowego (np. 
poprzez fałszywe wskazanie ojco-
stwa) może trafić nawet na 5 lat do 
więzienia. 
2/. Taka sama kara będzie grozić 
osobie, która zatai przed sądem, że 
oddała dziecko za pieniądze lub 
inną korzyść. Jeśli zatai to – narazi 

się na 5 lat więzienia. Jeśli nie zatai 
– sąd uzna, czy doszło do transak-
cji, która wyklucza możliwość ad-
opcji, czy jedynie do nieznaczą-
cej  gratyfikacji. Chodzi o to, by nie 

przekreślać adopcji w przypadkach, 
gdy matka przyjmie od przyszłych 
rodziców adopcyjnych drobny pre-
zent, np. pieluszki czy mleko dla 

niemowlęcia.  
 

Groźny proceder 
 

      Nie wolno tolerować sytuacji, 
w której bezpieczeństwo dziecka w 
wielu aspektach życiowych, psy-
chologicznych i prawnych jest za-

grożone. A takie są konsekwencje 
bezprawnych adopcji. Groźne zja-
wisko rozszerzyło się do tego stop-
nia, że państwowe ośrodki  zajmu-

jące się znajdowaniem rodzin dla 

samotnych dzieci alarmowały o 
istnieniu w Polsce szarej strefy 

adopcyjnej.  

      Według szacunkowych ocen, w 
Polsce może dochodzić rocznie 
nawet do 2 tys. przypadków handlu 
dziećmi, przy około 3 tys. legal-
nych adopcji. Część dzieci nielegal-
ną  drogą trafia za granicę.  
 

Koniec bulwersujących 
transakcji 

 

      Nowe regulacje uderzą w szarą 
strefę adopcyjną, przeciwdziałając 
ogromnemu ryzyku dla dzieci. Le-

galni rodzice adopcyjni są spraw-
dzani w państwowych ośrodkach, 
przechodzą szkolenia, muszą speł-
niać odpowiednie wymogi prawne i 
etyczne. W szarej strefie nie obo-

wiązują natomiast żadne zasady, 
rządzi jedynie pieniądz. Nowe roz-
wiązania umożliwią skuteczne ści-
ganie uczestników groźnego proce-
deru. Będą też miały skutek pre-
wencyjny. Surowe kary powinny 

odstraszyć od zawierania bulwersu-
jących transakcji, w których dziec-
ko jest „żywym towarem”.  
 

      Ustawa wejdzie w życie po 14 
dniach od dnia jej ogłoszenia. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Prezydent RP podpisał ustawę 

zwalczającą nielegalne adopcje 

HUMOR 
 

      Matka ma dwóch sy-
nów, i mówi do młodsze-
go: Jasiu przynieść mi 
herbatę.  

      Jasiu odpowiada: 

Mamo, teraz nie mam 

czasu, może później. 
      Matka pyta: Kiedy? 

      Jasiu odpowiada: 

Jeszcze nie wiem. 

      Rozmowę słyszy 

starszy syn i mówi: Ma-
mo, będziecie się smar-
kacza prosili, idźta sobie 
sami weźta, a po drodze i 
mnie przynieśta. 
 

*** 
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      Krajowy Zjazd Delegatów obra-
dujący w Warszawie 18 październi-
ka br zakończył 4-letnią kadencję w 
Związku. Wcześniej, w 
całym kraju odbyły się 
walne zebrania  sprawoz-

dawczo-wyborcze w ROD, 

a także okręgowe zjazdy 
delegatów. Delegaci wy-
brani na zjazdach okręgo-
wych, a wśród nich 17 
osobowa grupa delegatów 
z okręgu poznańskiego, 
dokonali oceny działalno-
ści organów krajowych za 
całą kadencję, a także wy-
brali nowe władze Związ-
ku na  kadencję 2019 - 

2023.  

      Pozytywna ocena dzia-

łalności wyrażona udziele-
niem ustępującym wła-
dzom Związku absoluto-
rium wynikała z faktu, że 
w czasie minionej kadencji 

Związek dokonał wiele dla 
rozwoju ogrodów, ich za-
gospodarowania i funkcjo-

nowania. Wdrożono w ży-
cie uchwaloną w 2013 r. 
ustawę o rodzinnych ogro-
dach działkowych, uchwa-
lono nowy statut Związku i 
Regulamin ROD, w 2016r. 

przeprowadzono przegląd 
zagospodarowania ROD i 

działek, który pozwolił 
opracować kierunki dalsze-
go rozwoju ogrodów za-
warte m.in. w programach: 

„Unowocześnianie infra-
struktury ROD - ROD XXI 

wieku” i  w „Otwartym 
programie rozwoju spo-

łecznego ROD”. W trosce, 
by działki spełniały nie 
tylko wypoczynkową funk-
cję, ale by były również 

miejscem uprawy zdrowej, ekolo-

gicznej  żywności na własne potrze-
by, przyjęto do realizacji kolejny 
program: „Otwarty program nowo-

czesnego zagospodarowania i użyt-
kowania działek na miarę potrzeb 
współczesnych rodzin”. Wiele zro-
biono, by poprawić zarządzanie 

ogrodami oferując każ-
demu ogrodowi nowo-

czesny program finan-

sowo-księgowy DGCS 
PZD System usprawnia-

jący pracę nie tylko 
księgowych ale także 
całych zarządów odda-
jąc im do dyspozycji 
moduł „ogrody działko-
we” pozwalający pro-
wadzić całą ewidencję 
ogrodu. Wsparto wiele 

ogrodów dotacjami, by 
mogły wybudować biu-
ra dla swoich zarządów, 
realizując tym samym 
wynikający z przepisów 
RODO obowiązek bez-
piecznego przetwarza-

nia danych osobowych 

działkowców. Na po-
trzeby sprawnej księgo-
wości utworzono przy 
okręgach ośrodki finan-
sowo-ksiegowe zapew-

niające nie tylko dobre 
księgowanie, ale także 
udzielające merytorycz-
nego wsparcia zarzą-
dom ogrodów. Te i wie-
le innych dokonań mi-
nionej kadencji pozwo-

liły delegatom jedno-
myślnie zatwierdzić 
przedstawione sprawoz-

dania i wyrazić uznanie 
kierownictwu Związku 
na czele z prezesem 

Eugeniuszem Kondrac-

kim. 

      Zjazd przyjął także 
program działania na 
nową kadencję. Jest on 
wynikiem postulatów, 

 

Działkowcy w obronie klimatu 

na XIV Krajowym Zjeździe 
Delegatów Polskiego Związku Działkowców 

Dr inż. Zdzisław Śliwa 

      Ukończył Wydział Chemii i Fizyki Technicznej w 
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uzy-

skując tytuł mgr inż. chemika.  
      Przez ponad 30 lat był wykładowcą,  a po obronie 
pracy doktorskiej adiunktem, następnie szefem Wydzia-
łu Naukowo-Badawczego  i dyrektorem Instytutu Nauk 

Podstawowych w poznańskiej uczelni wojskowej.  
      Obecnie prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Logi-
styki i w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  

      Jego pasją stały się ogrody działkowe, gdzie od po-
nad 20 lat kieruje Rodzinnym Ogrodem Działkowym 
im. 2 Armii WP w Poznaniu, który dwukrotnie został 
laureatem ogólnopolskiego konkursu „Rodzinny Ogród 
Działkowy Roku”.  
      Od 2009 r. pełni funkcję prezesa Okręgowego Za-
rządu PZD w Poznaniu, a w 2015r. Zjazd Delegatów 
Polskiego Związku Działkowców powierzył mu funkcję 
wiceprezesa PZD. 

(dop.red.) 
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wniosków, oczekiwań działkow-
ców, zarządów ROD, okręgów. Do 
programu nawiązują też przyjęte  
stanowiska, które dotykają najbar-
dziej istotnych spraw dla działkow-
ców, ogrodów i Związku.  Warto 

przywołać zwłaszcza jedno, szcze-
gólnie aktualne w ostatnim okresie,  
stanowisko w sprawie znaczenia i 

roli PZD oraz ogrodów działko-
wych w kształtowaniu klimatu. To, 
że mamy do czynienia z globalnym 
ociepleniem,  jest już faktem po-
wszechnie znanym. Odczuwamy je 

w każdej części Ziemi coraz silniej, 
a efekty zmian klimatycznych stają 
się coraz bardziej dokuczliwe. 
Działki nie bez powodu nazywane 
są „zielonymi płucami miast”.  
      Uprawiając działki przyczynia-
my się poprawy jakości powietrza, 
którym oddychamy, sadzimy drze-
wa i rośliny pochłaniające nadmiar 
CO2.  Często jednak nie uświada-
miamy sobie, że możemy dla kli-

matu zrobić jeszcze więcej. Może-
my np.  jeszcze więcej sadzić w 
ogrodach łąk kwietnych dla pszczół 
i innych zapylaczy. Wszyscy ko-

rzystamy z owoców ich pracy, bo 
dzięki zapylaniu roślin otrzymuje-
my nie tylko żywność, ale także 
wiele innych produktów. Możemy 
otaczać troską wartościowe owady, 
takie jak chociażby skorki, biedron-
ki, czy trzmiele, tworzyć dla nich 
tzw. „ekohotele”, w których mogą 
się rozmnażać.  
      Nie mamy wpływu na politykę 
kierujących państwami i ich działa-
nia np. na rzecz odchodzenia od 

elektrowni opartych na paliwach 

kopalnych na rzecz energii odna-

wialnej. Walcząc jednak z dokucz-
liwym smogiem i troszcząc się o 
klimat możemy na działkach podej-
mować nasze małe działania na 
rzecz jego poprawy.  Zamiast pła-
cić za wodę dostarczaną z ujęć 
miejskich lub wydobywaną urzą-

dzeniami z głębi ziemi, możemy 
gromadzić i wykorzystywać do 
podlewania naszych działek desz-
czówkę. Zamiast wyrzucać odpady 
zielone do kontenerów, a później 
kupować nawóz za który trzeba 
płacić, możemy wytwarzać z odpa-
dów zielonych kompost do nawo-
żenia gleby.  
      Sadząc drzewa i krzewy, wysie-
wając rośliny, odzyskując desz-
czówkę i wykorzystując kompost 
jako nawóz, możemy zmniejszyć 
ilość CO2.  Możemy mniej szko-
dzić klimatowi rezygnując z grilla 
węglowego, nawozów sztucznych, 
czy pestycydów. Zamiast dojeż-
dżać na działkę samochodem, mo-
żemy częściej korzystać z komuni-
kacji miejskiej lub roweru. Uży-
wajmy szklanych opakowań, za-
miast plastyków. To wszystko są 
małe kroki, ale każdy z nich przy-
bliży nas do celu – ochrony naszej 

planety. 

Trzmiel w czasie pracy, 

na kwiatku pigwowca. 
 

Fot. Red. 



      Troska o środowisko, w którym 
żyjemy jest zadaniem nas wszyst-
kich. Krajowy Zjazd Delegatów 
wyrażając troskę o zieleń, bo zieleń 
to życie i zdrowie, wytyczył Ro-
dzinnym Ogrodom Działkowym 
zadanie, by tworzyły podwaliny do 
tego, by przyszłe pokolenia mogły 
żyć w otoczeniu zieleni i oddychać 
czystym powietrzem.  

      Z trybuny zjazdowej popłynął 
też do wszystkich działkowców 
Apel  Zjazdu pod hasłem „Każdy 
z nas może pomóc chronić Zie-
mię!” w którym czytamy:   
„Apelujemy do wszystkich dział-

kowców zrzeszonych w Polskim 
Związku Działkowców, aby przyłą-
czyli się do realizacji idei mikro-
działań na rzecz zapobieżenia kata-
strofie ekologicznej. Nie możemy 
zostawić świata naszym następcom 
w stanie gorszym, niż był wtedy, 
gdyśmy go przejmowali od naszych 
przodków”. 
      Wdrażanie przyjętego programu 
działania Zjazd powierzył nowo 
wybranym organom Związku na 
czele z Prezesem Eugeniuszem 

Kondrackim. Warto odnotować, że 
działkowcy z Wielkopolski weszli 
w skład organów krajowych Związ-

ku. Maria Fojt z Okręgu w Pile wy-
brana została przewodniczącą Kra-
jowej Komisji Rewizyjnej, prezesi 

okręgów w Pile - Marian Praczyk i 

w Kaliszu  - Jerzy Wdowczyk oraz 

Robert Klimaszewski ze Śremu i 
Jan Molski z Obornik weszli w 

skład Krajowej Rady PZD, Edmund 
Derwich ze Śremu wszedł w skład 
Krajowej Komisji Rewizyjnej, a 

piszący te słowa został wybrany 
wiceprezesem Polskiego Związku 
Działkowców. 
 

dr Zdzisław Śliwa 

prezes Okręgu w Poznaniu 

str. 78               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl          Nr 11 (87) Wieści Światowe 01 listopada 2019 r. 

Domki dla pożytecznych 
owadów na działce.  

Fot. Red. 

HUMOR 
 

      Wnuczek kupił dziewięć-
dziesięcioletniej babci na 
urodziny aparat słuchowy. Po 

kilku miesiącach pyta babcię: 
Babciu jak się czujesz? Czy 
aparat dobrze działa? 

      Babcia odpowiada: Wnu-

czuś dlaczego tak krzyczysz? 
Aparat działa, działa, bardzo 

dobrze i bardzo Tobie dzię-
kuję, bo dzięki Tobie już 
trzeci raz zmieniłam testa-
ment. 

*** 
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      Alejami Ujazdowskimi w War-

szawie przechodzi dużo ludzi; ale 
tak jakoś się składa, że nie bardzo 
rozglądają się po bokach, tylko 
każdy spieszy się do sobie wyzna-
czonego celu. A gdyby tak trochę 
się porozglądać po bokach, to moż-
na byłoby dużo zobaczyć. Przykła-
dowo przechodząc obok Ambasady 
Węgierskiej w Warszawie można 
zobaczyć wystawę obrazów przed-
stawiających winobranie na Wę-

grzech. Ale zobaczyć to jeszcze nie 
wszystko, bo można jeszcze z za-
mieszczonych opisów dowiedzieć 
się, poznać, historię, tradycję, pro-
dukcji wina, danych regionów i 
Węgier. 
      Warto zatrzymać się chociaż na 
chwilę, obejrzeć, przeczytać, po-
myśleć, przenieść się wyobraź-
nią…  
      Można zapytać, dlaczego wła-
śnie wystawa przybliża nam wino-
branie?    

      Odpowiedź jest jednoznaczna, 
węgierskie wina znane są na całym 
świecie, i to od bardzo dawnych 
czasów. A od jak dawna? To wy-
starczy zajrzeć na przykład do in-
ternetu; przykładowo na stronie: 
https://podroze.se.pl/swiat/europa/

wegry/wegry-winobranie-w-dolinie

-tokaju/4545/   można przeczytać, 
cyt.: „(…) A wszystko wzięło swój 
początek u stóp Łysej Góry (węg. 
Kopasz-hegy, znana również jako 
Tokaji-hegy, 512 m n.p.m.). 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

WĘGRY 

widziane z Polski 

https://podroze.se.pl/swiat/europa/wegry/wegry-winobranie-w-dolinie-tokaju/4545/
https://podroze.se.pl/swiat/europa/wegry/wegry-winobranie-w-dolinie-tokaju/4545/
https://podroze.se.pl/swiat/europa/wegry/wegry-winobranie-w-dolinie-tokaju/4545/
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      Był wiek IX. W widłach dwóch 
rzek, u stóp niewysokiego wzgórza 
rozbił się obóz madziarskiego wo-
dza  Arpada.  Nie znał  on dobrze 
terenu i nie wiedział, w jakim kie-
runku  powinien  dalej  zmierzać. 
Wysłał więc na zwiady jednego ze 
swych żołnierzy. Turzol – tak miał 
na imię zwiadowca – wdrapał się 
na górę Tokaj, skąd ujrzał łagodne 
zachodnie zbocza porośnięte wino-
roślą. Tak bardzo spodobała mu się 
okolica,  że  postanowił  w  niej 
osiąść. Tak powstała wioska Tarcal. 
Po drugiej  zaś stronie  góry,  nad 
Bodrogiem  wyrósł  Tokaj,  który 
przyćmił swą sławą całą okolicę i 
zawojował świat wina. Pełna nazwa 
regionu  to  Tokaj-Hegyalja.  Dziś 
jest tutaj 31 osad, w tym trzy głów-
ne,  tworzące trójkąt  wokół Łysej 
Góry:  Tokaj,  Sátoraljaújhely  i 
Abaújszántó.” 

 

      I z tej samej strony internetowej 

można dowiedzieć się, kiedy wę-
gierski  tokaj  zagościł  na  królew-
skim stole, cyt.: „Po raz pierwszy 
Polacy  mieli  okazję  skosztować 
wina z Tokaju pod koniec XV wie-

ku. W 1490 r. polski królewicz Jan 
Olbracht wyruszył na Węgry z za-
miarem objęcia tamtejszej korony. 
Nie zdobywszy jej, w drodze po-

wrotnej „zatrzymał się” jeszcze na 
zamku  w  Tokaju,  który  obiecał 
odstąpić w zamian za dwa tysiące 
beczek wina. Tak też tokaj po raz 

pierwszy trafił na dwór w Krako-
wie. Na przestrzeni wieków bywało 
i tak, że krakowskie piwnice miały 
największy skład węgierskiego wi-
na na świecie. To jednak nie Kra-
ków miał na nie monopol. W poło-
wie  XVII  w.  handlem  tokajem 

zasłynął  pewien kupiec z  Krosna 
Wojciech Portius, a właściwie Ro-

bert  Gilbert  Porteous  Lanxeth  – 

Szkot z pochodzenia.  

      Tokaj  to stosunkowo niewiel-

kie, niespełna 5-tysięczne miastecz-
ko, którego nazwę zna na pewno 
każdy Węgier, jeśli nie każdy Euro-
pejczyk, a już z pewnością każdy 
miłośnik boskiego trunku. Malow-
niczo  położone,  oblane  wodami 
Cisy i Bodrogu, jest stolicą winiar-
skiego  regionu.  Każdego  roku w 
październiku  odbywa  się  tu  naj-
większa impreza w trakcie wielkie-
go święta tokajskich win, celebro-
wanego we wszystkich miejscowo-

ściach regionu. W Tokaju znajdują 
się  również  jedne  z  najstarszych 
piwnic winiarskich – piwnice Ra-

koczego.” 

 

      A kto chciałby więcej dowie-
dzieć się o Tokaju to może zajrzeć 
na stronę internetową:   https://

pl.wikipedia.org/wiki/Tokaj_
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(miasto)  i przeczytać, cyt.: „Tokaj 
leży u zbiegu Bodrogu i Cisy, u połu-
dniowych podnóży wulkanicznej góry 
Tokaj (także Kopasz, 515 m n.p.m.). 

Miasteczko jest stolicą tokajskiego 

regionu winiarskiego.” 

  

      Na tej samej stronie internetowej 

można przeczytać  więcej  o  historii 
samego Tokaju i piwnic Rakoczego, 

cyt.: „Pierwsza wzmianka o okolicy 
Tokaj pojawia się w 1067 roku a To-
kaj jako nazwę osady nadmienia się w 
1353 roku.  

W roku 1074 pod miasteczkiem miała 
miejsce bitwa wojsk Gejzy I z woj-

skami króla Salomona.  

W widłach dwóch wielkich rzek już 
w  XI w. stał zamek, zniszczony póź-
niej przez Tatarów.  

W XIII w. za panowania  króla Béla 
IV osiedlili się w Tokaju włoscy wi-
niarze.  

W XIV wieku wzniesiono tu zamek 

kamienny.   

W późniejszych latach miejsce bitwy 
z Turkami w roku 1567, rezydencja 

Jana Hunyadyego i Macieja Korwi-

na.   

Znaczenie twierdzy wzrosło w cza-
sach panowania Jana Zapolyi (1526-

1540), który obdarzył miasto wielo-
ma  przywilejami.    

 W drugiej połowie XVI w. Tokaj 
spustoszyli Turcy a wkrótce przeszedł 
on na własność Stefana Batorego, 
potem Gabora Bethlena, a w końcu 
Rakoczych. Dzięki dochodom z win-
nic Franciszek Rakoczy II mógł fi-
nansować powstanie przeciw Habs-
burgom. (…). 
      Obok kościoła widać kamienny 
przedsionek 600-letnich piwnic Rako-

czego. Według tradycji tu w roku 
1526 wybrany został na króla Jan 
Zapolya. Labirynt podziemnych kory-

tarzy sięga 1,5 km w głąb góry. Sys-
tem piwnic ciągnący się po dzisiej-
szym centrum miasta liczy sobie kil-

kaset lat, w niektórych piwnicach 
przechowywano wina już w XV – 

XVI wieku. Poza tym w mieście znaj-

duje się mnóstwo otwartych piwnic, 
gdzie mile widziani goście mogą de-
lektować się światowej sławy winem 
Tokaj Aszú.” 

 

      Natomiast na stronie internetowej: 

https://turystyka.wp.pl/winobranie-na

-wegrzech-rozpoczete-

6044246695777409a  można przeczy-
tać,  cyt.:  „(…)  Historia  niektórych 
regionów winiarskich, jak np. regionu 
Tokaju, sięga aż 290 roku naszej ery. 
Na Węgrzech znajdują się 22 regiony 
winiarskie. 

      „Nie ma wina nad węgrzyna!”- 

słynne  staropolskie  przysłowie  jest 
ciągle aktualne. Węgierskie wina ma-
ją długą tradycję. Historia niektórych 
regionów winiarskich, jak np. regionu 
Tokaju, sięga aż 290 roku naszej ery. 
Na Węgrzech znajdują się 22 regiony 
winiarskie. 

      Liczne węgierskie wina zdobywa-
ją nagrody na konkursach międzyna-
rodowych.  Zarówno  Węgrzy  jak  i 
cudzoziemcy coraz częściej specjal-
nie wyruszają w podróż, by osobiście 
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poznać regiony produkcji wina i od-
wiedzić  piwniczki  winne. 
      Każdy region posiada swój szcze-
gólny rodzaj wina, jak np. Egri Bi-
kavér  z  Egeru,  Badacsonyi  Szürke-
barát z okolic Balatonu, czy też Ezerjó 
z Mór. 
      Od sierpnia do września wszystko 
na Węgrzech kręci się wokół wina. 
Trasy  winiarskie  dają  możliwość 
przyjrzenia się produkcji win, pozna-
nia muzeów wina oraz degustacji. A 
liczne  święta  i  festiwale  zapraszają 
turystów do  wspólnego  winobrania, 
wspólnego świętowania i do wspólne-
go picia wina. 

      W sierpniu na wędrówki winiar-
skie można wyruszyć nad Balaton i 
połączyć kąpiele w największym je-
ziorze Europy Środkowej z degustacją 
wyśmienitych win. Długą tradycję ma 
trwający przez cały sierpień Festiwal 
Wina  w  Balatonfüred.  Właściciele 
winnic  wzdłuż  pięknej  promenady 
miasta  rozstawiają  namioty  i  przez 
cały czas oczekują na gości zaprasza-
jąc ich do degustacji aromatycznych 
win. Odbywające się we wrześniu w 

Badacsony  nad  Balatonem  Święto 
Winobrania kusi licznymi festynami i 

paradami. (…). 
      Istnieje wiele legend mówiących o 
tym słynnym węgierskim winie. Jedna 
z nich przywołuje historię pewnego 
pustelnika żyjącego na górze Eged w 
pobliżu Egeru. Tym pustelnikiem był 
święty Egyed, który zginął śmiercią 
męczeńską z rąk pogan. 
      Jego krew wsiąkła w zbocze góry, 

a wino produkowane z winogron ro-

snących na jego zboczu jest gęste ni-
czym krew męczennika. Wino to za-
smakowało także dzielnym tureckim 
bejom, którzy pijąc je nie wahali się 
złamać  surowego  prawa muzułmań-
skiego. 

      Druga legenda mówi o obrońcach 
zamku egerskiego w czasie najazdu 

tureckiego. 

      Podczas oblężenia zamku w Ege-
rze, w roku 1552, gdy obrońcy zaczęli 
wyglądać na bardzo zmęczonych, 
dowódca zamku István Dobó kazał 
poić ich czerwonym winem. Wino 
ściekało po wąsach i brodach obroń-
ców na ich zbroje. Turcy widząc to 

zaczęli opowiadać, iż jest to bycza 
krew, którą piją obrońcy by dodawała 
im siły. Według legendy to właśnie 
dlatego udało się obronić zamek przed 
tureckim najeźdźcą. (…).” 

      Jednym z najważniejszych wyda-
rzeń  w  węgierskim  kalendarzu  jest 
wrześniowy  Międzynarodowy  Festi-
wal Wina i Szampana w Budapeszcie. 

Jest to największe spotkanie przedsta-
wicieli branży winiarskiej, uatrakcyj-
nione dodatkowo licznymi imprezami 

kulturalnymi,  koncertami  i  paradą 
wszystkich związanych z tą branżą.” 

 

      I tak wspaniałe atrakcje są  zapre-
zentowane w postaci wystawy foto-

graficznej ilustrowanej w bardzo przy-

stępnej formie opisami, a zaprezento-
wanej, umieszczonej na płocie Amba-
sady Węgierskiej w Polsce. I wszyst-
ko bezpłatnie, wystarczy tylko chcieć 
zauważyć. 
 

Wystawę obejrzał: 
R.Milewski 
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      Zgodnie z OBWIESZCZENIEM 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBOR-
CZEJ z dnia 14 października 2019 r. o 
wynikach wyborów do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej przeprowadzonych 

w dniu 13 października 2019 r. wybie-
rano 460 posłów spośród 5 111 kan-
dydatów, zgłoszonych na 234 listach 
kandydatów przez 10 komitetów wy-
borczych. 

      Liczba osób uprawnionych do 
głosowania wyniosła 30 253 556. Na-
tomiast liczba osób, którym wydano 
karty do głosowania wyniosła 18 
682 535.  

      A liczba kart do głosowania wyję-
tych z urn wyborczych wyniosła 18 
680 362. Liczba kart ważnych wynio-
sła 18 678 457.  Liczba kart nieważ-
nych wyniosła 1 905. Liczba głosów 
ważnych wyniosła 18 470 710, co 
stanowi 98,89% ogólnej liczby gło-
sów.  Liczba głosów nieważnych wy-
niosła 207 747, co stanowi 1,11% 
ogólnej liczby głosów,  
 

      W skali kraju na poszczególne 
listy kandydatów oddano następującą 
liczbę głosów ważnych:  
1/. na listy nr 1 zgłoszone przez KO-
MITET WYBORCZY POLSKIE 

STRONNICTWO LUDOWE oddano 

1 578 523 głosy, to jest 8,55%.  
2/. Na listy nr 2 zgłoszone przez KO-
MITET WYBORCZY PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 8 051 
935 głosów, to jest 43,59%.  

3/. Na listy nr 3 zgłoszone przez KO-
MITET WYBORCZY SOJUSZ LE-

WICY DEMOKRATYCZNEJ oddano 

2 319 946 głosów, to jest 12,56%. 
4/. Na listy nr 4 zgłoszone przez KO-
MITET WYBORCZY KONFEDE-

RACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLE-
GŁOŚĆ oddano 1 256 953 głosy, to 
jest 6,81%. 

5/. Na listy nr 5 zgłoszone przez KO-
ALICYJNY KOMITET WYBOR-

CZY KOALICJA OBYWATELSKA 

PO .N IPL ZIELONI oddano 5 060 

355 głosów, to jest 27,40%.  
6/. Na listę nr 6 zgłoszoną przez KO-
MITET WYBORCZY PRAWICA 

oddano 1 765 głosów, to jest 0,01%;  
7) na listy nr 7 zgłoszone przez KO-
MITET WYBORCZY AKCJA ZA-

WIEDZIONYCH EMERYTÓW 
RENCISTÓW oddano 5 448 głosów, 
to jest 0,03%.  

8/. Na listy nr 8 zgłoszone przez KO-
MITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KOALICJA BEZPARTYJNI I SA-

MORZĄDOWCY oddano 144 773 
głosy, to jest 0,78%. 
9/. Na listy nr 9 zgłoszone przez KO-
MITET WYBORCZY SKUTECZNI 

PIOTRA LIROYA-MARCA oddano 

18 918 głosów, to jest 0,10%. 
10/. Na listę nr 10 zgłoszoną przez 
KOMITET WYBORCZY WYBOR-

CÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 
oddano 32 094 głosy, to jest 0,17%.  
 

      Państwowa Komisja Wyborcza, 
zgodnie z art. 231 § 2 i przy uwzględ-

nieniu art. 197 § 1 Kodeksu wybor-
czego, stwierdziła, że warunki upraw-
niające do uczestniczenia w podziale 
mandatów spełniły następujące listy 
kandydatów:  
1/. Listy nr 1 zgłoszone przez KOMI-
TET WYBORCZY POLSKIE 

STRONNICTWO LUDOWE. 

2/. Listy nr 2 zgłoszone przez KOMI-
TET WYBORCZY PRAWO I SPRA-

WIEDLIWOŚĆ. 
3/. Listy nr 3 zgłoszone przez KOMI-
TET WYBORCZY SOJUSZ LEWI-

CY DEMOKRATYCZNEJ.  

4/. Listy nr 4 zgłoszone przez KOMI-
TET WYBORCZY KONFEDERA-

CJA WOLNOŚĆ I NIEPODLE-
GŁOŚĆ. 
5/. Listy nr 5 zgłoszone przez KOALI-
CYJNY KOMITET WYBORCZY 

KOALICJA OBYWATELSKA PO .N 

IPL ZIELONI.  

6/. Lista nr 10 zgłoszona przez KOMI-
TET WYBORCZY WYBORCÓW 
MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA. 
       

      Natomiast w podziale mandatów 
nie brały udziału następujące listy 
kandydatów, gdyż nie spełniły warun-
ków określonych w art. 196 § 1 Ko-
deksu wyborczego: 

1/. Lista nr 6 zgłoszona przez KOMI-
TET WYBORCZY PRAWICA. 

2/. Listy nr 7 zgłoszone przez KOMI-
TET WYBORCZY AKCJA ZAWIE-

DZIONYCH EMERYTÓW RENCI-
STÓW. 
3/. Listy nr 8 zgłoszone przez KOMI-
TET WYBORCZY WYBORCÓW 
KOALICJA BEZPARTYJNI I SA-

MORZĄDOWCY. 
4/. Listy nr 9 zgłoszone przez KOMI-
TET WYBORCZY SKUTECZNI 

PIOTRA LIROYA-MARCA. 

 

      A listy komitetów wyborczych 
uprawnionych do uczestniczenia w 

podziale mandatów uzyskały w kraju 
następującą liczbę mandatów: 
1/. Listy nr 1 zgłoszone przez KOMI-
TET WYBORCZY POLSKIE 

STRONNICTWO LUDOWE uzyska-

ły 30 mandatów. 
2/. Listy nr 2 zgłoszone przez KOMI-
TET WYBORCZY PRAWO I SPRA-

WIEDLIWOŚĆ uzyskały 235 manda-
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tów. 
3/. Listy nr 3 zgłoszone przez KOMI-
TET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY 

DEMOKRATYCZNEJ uzyskały 49 
mandatów. 
4/. Listy nr 4 zgłoszone przez KOMI-
TET WYBORCZY KONFEDERACJA 

WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 
uzyskały 11 mandatów. 
5/. Listy nr 5 zgłoszone przez KOALI-
CYJNY KOMITET WYBORCZY 

KOALICJA OBYWATELSKA PO .N 

IPL ZIELONI uzyskały 134 mandaty. 
6/. Lista nr 10 zgłoszona przez KOMI-
TET WYBORCZY WYBORCÓW 
MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA uzyskała 
1 mandat. 

 

      Dla bardziej zainteresowanych po-

dajemy stronę internetową PKW: 
https://pkw.gov.pl/

pli-

ki/1571084076_obwieszczenie_sejm.p

df 

 

      W tym miejscu trzeba jeszcze do-

dać, że 24.10.2019 w gmachu Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej wręczono 
nowo wybranym posłom (elektom, 
jeszcze przed przysięgą) IX kadencji 
zaświadczenia o wyborze na funkcję 
posła. 

      Podczas pierwszego posiedzenia 

Sejmu IX kadencji zaplanowanego na 

12 listopada 2019 odbędzie się zaprzy-
siężenie posłów-elektów.  
      Dodać jeszcze można, że konkuren-
cja była duża, bo o jeden mandat posła 
ubiegało się około 11 osób. Szczęśliw-
com gratulujemy. I właśnie jednym z 
460. jest Janusz Korwin Mikke. Znany 

ze swoich niekonwencjonalnych, nie-

którzy mówią kontrowersyjnych,  po-
glądów. Głoszący m.in., że składki na 
ZUS powinny być dobrowolne, tak jak 
jest przykładowo w Niemczech. I wła-
śnie dobrowolność składek na ZUS 
byłaby podstawowym przyzwoleniem 
państwa na rozwój inicjatywy obywa-
telskiej człowieka oraz urzeczywistnie-
niem praw człowieka. I czy można w 
tym miejscu odmówić Januszowi 
Korwin Mikke racji w głoszonych od 
lat poglądach, przekonaniach? 

      Dobrowolność składek ZUS ozna-
czałaby, że każdy ma prawo zgodnie z 
prawami człowieka podjąć decyzję sam 
za siebie, czy jest w stanie i będzie 
płacić składki ZUS, czy w danym mo-
mencie nie jest w stanie i nie będzie 
płacić składek ZUS. A obecnie decyzję 
nie podejmuje dany człowiek, tylko 
państwo zmusza danego człowieka. I w 
ten właśnie sposób przy pomocy repre-

sji i przemocy aparatu państwa istnieje, 
jest wprowadzone znaczne utrudnienie, 

ograniczenie, a często nawet uniemoż-
liwienie na rozwój własnej inicjatywy 
w uruchamianiu, powstawaniu i istnie-

niu małych jednoosobowych firm.     
      I w obecnej sytuacji wytworzonej 

właśnie przez państwo, bezrobotny 
chcący otworzyć działalność gospodar-
czą musi wpierw wnieść stosowne 
opłaty i składkę na ZUS. A skąd ma 
mieć pieniądze skoro jest bezrobotny? I 
w sytuacji wytworzonej przez państwo 
taki bezrobotny może wyjechać z kraju, 
albo wejść w konflikt z prawem stając 
się tzw. przestępcą. 
      I właśnie Janusz Korwin Mikke 
chciałby to zmienić, dając ludziom 
wolność ekonomiczną i prawo decydo-
wania za siebie (zgodnie z prawami 

człowieka); tak jak to jest np. w Niem-
czech (ZUS dobrowolny). A jeżeli ktoś 
twierdzi, że w Polsce dobrowolność 
składek na ZUS jest utopią, to niech 
wpierw odpowie logicznie i z uzasad-

nieniem na pytanie: Dlaczego Niemcy 

nie przyjeżdżają do Polski pracować, 
tylko Polacy wyjeżdżają do Niemiec 
pracować? 

 

R.Milewski 
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      Janusz Korwin Mikke (pierwszy od prawej z wąsem) prezentuje otrzymane zaświadczenie bycia posłem IX kadencji 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymał w Sali Kolumnowej Sejmu RP. 

https://pkw.gov.pl/pliki/1571084076_obwieszczenie_sejm.pdf
https://pkw.gov.pl/pliki/1571084076_obwieszczenie_sejm.pdf
https://pkw.gov.pl/pliki/1571084076_obwieszczenie_sejm.pdf
https://pkw.gov.pl/pliki/1571084076_obwieszczenie_sejm.pdf


  

      Dzień  Wszystkich  Świętych 
oraz  Zaduszki  to  tradycyjnie 

okres, kiedy odwiedzamy groby 

naszych bliskich.  W związku z 
tym na większości dróg oraz w 
okolicach cmentarzy można spo-
dziewać się wzmożonego ruchu. 
Jak co roku policjanci, w ramach 

ogólnopolskiej akcji „Znicz”, bę-
dą czuwali nad bezpieczeństwem 
na polskich drogach.   

      W tym roku akcja „Znicz” roz-
pocznie się 31 października i po-
trwa  do  3  listopada.  Codziennie 

około  5  tysięcy  funkcjonariuszy 
ruchu drogowego będzie patrolowa-
ło trasy w całej Polsce. W szczegól-
ności będą zwracać uwagę na prze-
strzeganie przepisów ruchu drogo-
wego oraz sprawdzać stan trzeźwo-
ści kierujących pojazdami. Pamię-
tajmy, że nieprzestrzeganie przepi-
sów oraz  nadmierna  prędkość  to 
główne czynniki mające wpływ na 
liczbę wypadków oraz ich skutki. 
  

      Policjanci będą dbać o bezpie-
czeństwo i  porządek zarówno na 
głównych  trasach,  jak  i  drogach 
dojazdowych  do  cmentarzy.  W 

miejscach  występowania  znaczą-

cych spowolnień i utrudnień może-
my spodziewać się kierowania ru-
chem  przez  funkcjonariuszy.  W 

związku z tym, że w okolicach wie-
lu  cmentarzy  czasowo  zmieniana 

jest  organizacja  ruchu,  policjanci 

będą  informować  o  przewidywa-
nych  utrudnieniach,  zalecanych 

objazdach i wyznaczonych parkin-

gach. Duży nacisk położą na działa-
nia zapobiegawcze. Wspólne z in-
nymi  służbami  patrole  policyjne 
mają  przypominać  kierowcom  i 
pozostałym uczestnikom ruchu dro-
gowego o właściwym zachowaniu.  
  

      Kierowcy powinni pamiętać, że 
w okresie  jesienno-zimowym po-

gorszeniu ulegają warunki atmosfe-
ryczne. To w połączeniu ze wzro-
stem natężenia ruchu utrudnia poru-
szanie się kierowcom. Mgła i pada-
jący deszcz często ograniczają nam 
widoczność i wydłużają czas reak-
cji na zagrożenie na drodze. Dosto-
sujmy więc  prędkość  do  panują-
cych warunków drogowych. Warto 
jechać  wolniej,  aby  bezpiecznie 
dotrzeć do celu swojej podróży. 
  

      Udając  się  na  cmentarze,  pa-
miętajmy o zachowaniu rozsądku, 

wzmożonej czujności i przestrzega-
niu zasad  bezpieczeństwa.  Zanim 
wyjedziemy  z  domu  sprawdźmy, 
czy wszystkie okna i drzwi są za-
mknięte. W przypadku, gdy posia-
damy alarm pamiętajmy o jego uak-
tywnieniu. Nieoceniona może być 
pomoc  zaufanego  sąsiada,  który 
zwróci uwagę na dom czy mieszka-
nie w czasie naszej nieobecności. 
  

      Wybierając się na cmentarz, nie 
zabierajmy ze sobą większych kwot 
pieniędzy. Dokumenty czy telefon 
komórkowy  trzymajmy  w  we-
wnętrznej kieszeni ubrania. Szcze-
gólną czujność powinniśmy zacho-
wać podczas korzystania z komuni-
kacji  publicznej,  zwłaszcza  przy 
wsiadaniu i wysiadaniu.  

  

      Również piesi, którzy są szcze-
gólnie narażeni na udział w zdarze-
niach drogowych, powinni zadbać o 
własne  bezpieczeństwo.  Przecho-
dzenie przez jezdnię jest dozwolone 
tylko na oznaczonych przejściach 
dla pieszych lub wyznaczonych w 

tym  okresie  miejscach.  W  porze 

wieczorowo-nocnej, poruszając się 
po drodze słabo oświetlonej, uży-
wajmy  elementów  odblaskowych. 
Odblaski  sprawią,  że  będziemy 
bardziej  widoczni  dla  kierowców 
poruszających  się  po  drodze,  a 
przez to bardziej bezpieczni. 

  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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Bezpieczeństwo podczas 

Wszystkich Świętych 

 

      Na sklepowych półkach może-
my znaleźć ogrom marek i rodza-
jów olejów roślinnych. A który z 
nich jest najzdrowszy ? I odpo-

wiedź na to pytanie należy do naj-
trudniejszych. A dlaczego? A no, 

bo przede wszystkim należy mieć 
wiedzę typu, czego szukam. A na-
stępnie trzeba czytać to co jest napi-
sane na etykietach produktów, czyli 

na butelkach. Ważna jest informa-
cja dotycząca składu i terminu przy-
datności do spożycia. Na etykiecie 
jest też informacja, czy olej jest 
rafinowany, nierafinowany, tłoczo-
ny na zimno, lub nie. Oleje są zu-
pełnie różne, chociaż tłoczone są z 
podobnych nasion. 

      Oleje rafinowane zostały pozy-
skane z użyciem wysokiej tempera-
tury (250 – 300 oC) i chemikaliów 
(rozpuszczalnik heksan, benzyna 

ekstrakcyjna) używanych w proce-
sie oczyszczania. Proces rafinacji 

ma na celu usunięcie substancji 
niekorzystnych jakie powstały w 
roślinach w trakcie jej uprawy i 

suszenia (metale ciężkie), a ponadto 
metoda na gorąco znacznie zwięk-
sza wydajność pozyskania oleju. 
Ale pozbawione są naturalnego 
smaku i wartości zdrowotnych, 
bowiem wysoka temperatura i 

składniki chemiczne niszczą struk-
turę białka i chociaż nie tracą one 
wartości spożywczych, to tracą 
aktywność biologiczną, a więc są 
pozbawione wartości odżywczych. 
Ich częste spożywanie nie przynie-
sie nam zdrowia, a wręcz przeciw-
nie, utrudni prawidłową pracę na-
szego organizmu. Jednak oleje rafi-

nowane mają także plusy : można 
przechowywać je w jasnych butel-

 

Oleje  
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kach i w temperaturze pokojowej 

nie martwiąc się o ich zjełczenie 
(utlenienie). 

      Drugi plus to taki, że te oleje 
mają wyższy stopień dymienia 
przekraczający nawet 200oC i dla-

tego możemy na nich smażyć. 
Smażyć możemy również na klaro-
wanym maśle, ale należy pamiętać, 
że smażenie nie jest korzystne dla 
zdrowia, a smażenie na tzw. brązo-
wą skórkę, np. kotlety schabowe, 
jest bardzo szkodliwe. Bowiem ta 

chrupiąca skórka zawiera akryla-
mid (Akryloamid) uznawany przez 

naukowców za substancję rako-
twórczą. 
      A mówiąc dokładniej, to akry-
lamid został zakwalifikowany, 
przez Międzynarodowy Instytut 
Badania Raka (IARC) mieszczący 
się w Lyonie we Francji do sub-
stancji o działaniu rakotwórczym. 
Ta szkodliwa substancja znajduje 

się także w chipsach, frytkach, brą-
zowej skórce na chlebie, w produk-
tach wędzonych, itp. 
      Należy również pamiętać, że 
nie wolno ponownie smażyć na 
użytym wcześniej oleju i nie wolno 
dopuścić do dymienia oleju. Potra-
wy należy smażyć na oleju rozgrza-
nym wcześniej, aby zminimalizo-
wać czas kontaktu z bardzo gorą-
cym tłuszczem. 
 

      Natomiast oleje tłoczone na 
zimno pozyskiwane są w tempera-
turze nieprzekraczającej 45 – 50 
oC, a najlepsze są oleje pozyskane 
w temperaturze około 40 oC. Taka 

temperatura jest potrzebna dla 

zmiękczenia nasion, które są tło-
czone w prasach hydraulicznych 

lub ślimakowych. I takie oleje po-
siadają smak i zapach nasion danej 
rośliny z której zostały pozyskane. 
Jednak produkcja takich olejów jest 
droga, a ponadto wydajność ziaren 
jest mniejsza aniżeli w pozyskiwa-
niu olejów rafinowanych i to jest 
jeden z powodów, że ich cena jest 
wyższa od olejów rafinowanych. 
      Oleje tłoczone na zimno powin-
ny być spożywane w taki sposób 
aby nie podwyższać ich temperatu-
ry powyżej około 45oC, aby nie 

dopuścić do denaturacji. 
 

      W trakcie produkcji olejów 
tłoczonych na zimno pozostają 
wytłoki - zawierają one białka, 
witaminy, składniki mineralne, 
oraz pozostałość (do 10%) tłuszczu 
i są cennym dodatkiem paszowym, 
na przykład dla kur zielononóżek. 
 

      Oleje tłoczone na zimno mają 
wysoką wartość odżywczą – do-

starczają nie tylko kwasów tłusz-
czowych omega-3 i omega-6, ale 

również witamin rozpuszczonych 

w tłuszczach (A, D, E, K), a także 
przeciwutleniacze i składniki mine-
ralne. Oleje takie muszą być jednak 
przechowywane tylko w butelkach 

z ciemnego szkła i w ciemnym 
miejscu o temperaturze do 10oC, a 

więc najlepiej w lodówce. Mają też 
znacznie krótszy okres ich przydat-
ności od olejów rafinowanych, ale 
jest on zależny od rodzaju roślin. 
Na przykład olej lniany do 6 tygo-
dni, a olej rydzowy aż do 6 miesię-
cy z uwagi na dużą zawartość wita-
miny E, która jest jego konserwan-
tem.        

      Oleje tłoczone na zimno uży-
wamy tylko na zimno, a więc głów-
nie do surówek, ale także do sała-
tek, sosów, zup, ale po ich lekkim 
przestudzeniu, aby nie przekroczyć 
40oC. A na pewno nie można prze-
kroczyć 45oC. 

      Jakość olejów zależy od jakości 
nasion i dlatego kupując oleje po-
winniśmy zwrócić uwagę skąd po-
chodzą nasiona i w jakiej olejarni 
został wyprodukowany olej. Nasio-
na powinny pochodzić z plantacji 
znajdujących się w rejonie energe-
tycznym naszego zamieszkania, bo 

wtedy dają produkt najkorzystniej-
szy energetycznie dla naszych or-

ganizmów. 
 

Agnieszka Sakra 

 

Surówka w oczekiwaniu na obfite skropienie olejem tłoczonym na zimno. 
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